
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS ITAPETINGA
Endereço: s/n, km 02, Av. Júlio José Rodrigues - Clerolandia, Itapetinga - BA, 45700-000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) AUTODECLARADOS(AS) PRETOS(AS),
PARDOS(AS) OU INDÍGENAS PARA VERIFICAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA SUBSEQUENTE AO ENSINO

MÉDIO - MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD)
Edital Nº 01, de 13 de fevereiro de 2023

Os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as) deverão comparecer a sala virtual de
conferência da plataforma ZOOM, no dia 10 de março de 2023, no horário indicado
abaixo, para verificação da autodeclaração étnico-racial. No momento da entrevista
o(a) candidato(a) deve portar documento de identificação com foto, e atentar para
as instruções indicadas neste documento.

CANDIDATOS Horário da entrevista no dia
10 de março de 2023

1. Deivid Gonçalves Ramos

9:30

Plataforma ZOOM
Link a ser enviado por e-mail

2. Francielle santos costa
3. Monique Santos de Oliveira
4. Ícaro dos Santos Dias
5. Alexandre Freire da Silva
6. Lucidalva Pereira de Oliveira
7. Iara Campos de Brito
8. Mirian Santos Nogueira

10:30

Plataforma ZOOM
Link a ser enviado por e-mail

9. João Melquisedeque Porto Farias
10. Marcelo Rodrigues da Cruz
11. Jessica Barbosa da Silva
12. Giselle Vieira Oliveira
13. Rafael Silva Salgado Lacerda
14. Nariele Fonseca dos Anjos
15. Samilla de Deus Dias

11:30

Plataforma ZOOM
Link a ser enviado por e-mail

16. Rosimeire de Araújo Bastos
17. Adalvani Soares Dos Santos
18. Camilla de Azevedo campos
19. Saionara Ferreira Trindade
20. Lorran Prado Bomfim da Silva
21. Gabriel Souza Teixeira
22. Rose mary Pereira da Silva lima



Instruções para a realização da entrevista virtual:

 Entrar na sala virtual somente no horário indicado;
 Ter em mãos documento oficial de identidade com foto (RG, CNH, Carteira de

Trabalho, Passaporte);
 Para realizar o procedimento, o(a) candidato(a) deverá ter acesso a computador ou

dispositivo tecnológico conectado a uma rede de internet estável e que disponha de
áudio e vídeo previamente testados para a participação na banca de
heteroidentificação virtual;

 No momento do procedimento de heteroidentificação, o (a) candidato(a) deve
posicionar o documento com a parte da foto próxima ao rosto, de modo que a
imagem esteja nítida e seja possível verificar sua identificação;

 O(A) candidato(a) deverá estar desacompanhado no ambiente durante todo o
procedimento;

 O(A) candidato(a) deve posicionar-se em frente a câmera, em um local com boa
iluminação, e que o fundo preferencialmente seja na cor branca;

 O(A) candidato(a) preferencialmente deverá manter durante todo o procedimento
de heteroidentificação seus cabelos soltos e de forma visível a câmera;

 Todo o procedimento será gravado;
 O(A) candidato(a) NÃO poderá fazer uso de: maquiagem, óculos escuros e acessórios

na cabeça (boné, chapéu, lenço, burca, gorro, etc) durante todo o procedimento de
heteroidentificação;

 O(A) candidato(a) NÃO poderá fazer uso de fones de ouvido. Por isso recomenda-se
a testagem de áudio, antes da realização do procedimento;

 É obrigatório manter a câmera ligada durante todo o procedimento de
heteroidentificação, fechando-a apenas quando for solicitado pela presidência da
banca;

 O IF Baiano não se responsabilizará pela ausência de conectividade ou qualquer
outro problema decorrente da falta de acesso à internet que justifique a ausência no
momento da heteroidentificação;

 Caso o(a) candidato(a) perca a conexão no meio do procedimento e não consiga
retornar a tempo de continuar sua aferição, o(a) mesmo(a) será direcionado para as
vagas destinadas a ampla concorrência;

 Os candidatos(as) receberão por e-mail, no dia da entrevista, o link de acesso para
sala virtual de conferência. Em caso de não recebimento do link, entrar em contato
com a Comissão do Processo Seletivo no e-mail:
heteroidentificacao@itapetinga.ifbaiano.edu.br
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