
 

   

 

MUNICÍPIO DE RESERVA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 
EDITAL Nº 003/2023 – ADENDO AO EDITAL DE ABERTURA 

Dispõe sobre o adendo ao edital de 
abertura do Concurso Público nº 
001/2023. 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO, nomeada pela Portaria nº 3968/23 no uso 
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 

1 – O Adendo ao Edital de Abertura nº 001/2023, conforme segue: 

 
5 DA RESERVA DE VAGAS PARA AFRODESCENDENTES  
(...) 
5.6 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no momento do preenchimento do 
Formulário de Solicitação de Inscrição, se declarar como de cor de pele preta ou parda, conforme 
classificação do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). 
5.6.1 O candidato deverá ainda imprimir a autodeclaração gerada pelo site e assiná-la em campo 
próprio, digitalizá-la e encaminhá-la à FAUEL, de modo eletrônico, juntamente com sua Certidão de 
Nascimento Ou Carteira de identidade para o e-mail concursoreserva@fauel.org.br, até o dia 13 de 
abril de 2023 (último dia de inscrições), devendo os arquivos consistirem em documentos 
digitalizados e legíveis. 
 

ORIENTAÇÃO PARA E-MAIL DE ENVIO DOS DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS AFRODESCENDENTES: 
 
E-mail para: concursoreserva@fauel.org.br 
Assunto: Autodeclaração + NOME DO CANDIDATO 
Anexos: Autodeclaração e Certidão de Nascimento ou carteira de identidade. 
Corpo do e-mail: Nome do Candidato + Cargo + Nº de inscrição 
Data limite para envio: 13 de abril de 2023 (último dia de inscrições) 

 
5.6.2 O envio da autodeclaração e da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. A FAUEL não se responsabiliza por qualquer tipo de 
problema que impeça a chegada desta documentação a seu destino por questões de ordem técnica 
dos computadores ou falhas de comunicação. 
5.7 A autodeclaração somente terá validade se efetuada, no momento da inscrição, a 
correspondente opção no Formulário Eletrônico. 
5.8 É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção e o preenchimento do Formulário de 
Solicitação de Inscrição para concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes, bem como o 
envio da autodeclaração e Certidão de Nascimento ou carteira de identidade na forma e prazo 
previstos em edital, sendo que o não cumprimento pelo candidato do disposto nos subitens 5.6.1 e 
5.6.2, o impedirá de concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes, passando a concorrer às 
vagas da ampla concorrência, não sendo aceito em nenhuma hipótese questionamento posterior a 
respeito da questão. 
5.9 Os candidatos afrodescendentes concorrerão concomitantemente às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição. 
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5.10 Constatada a falsidade na declaração a que se refere o artigo anterior, sujeitar-se-á o infrator 
às penas da lei e ainda: 
I - se candidato, à anulação da inscrição no teste seletivo e de todos os atos daí decorrentes; 
II - se já nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu na reserva de vagas aludidas, utilizando-
se da declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão. 
5.11 Os candidatos afrodescendentes aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla 
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 
5.11.1 Em caso de desistência de candidato afrodescendente aprovado em vaga reservada, a vaga 
será preenchida pelo candidato afrodescendente posteriormente classificado. 
5.12 Os candidatos inscritos como afrodescendentes, aprovados no Concurso Público, e convocados 
para entrega de documentações, serão submetidos à entrevista de confirmação da autodeclaração 
como afrodescendente, por comissão composta pelo Município. 
5.13 O não comparecimento ou a reprovação na Entrevista de confirmação da autodeclaração como 
afrodescendente acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos 
afrodescendentes, retornando à ampla concorrência. 
5.13.1 O candidato será considerado não enquadrado na condição de afrodescendente quando 
houver unanimidade entre os integrantes da Comissão quanto ao não atendimento do quesito cor 
ou raça por parte do candidato. 

2 – Ficam inalterados os demais itens do Edital de Abertura nº 001/2023. 

 

Reserva, 10 de março de 2023 

 

 

SHELLEY GIANE SZULC 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 


