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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

  
EDITAL N.º 05/2019/PMT - CONVOCAÇÃO A VERIFICAÇÃO DA AUTO DECLARAÇÃO DE SER NEGRO 

 
A Prefeitura Municipal de Tucuruí, conforme determina o item 12 do Edital n° 02/2019/PMT-
Retificações do Concurso Público regido pelo Edital de Abertura n° 01/2019/PMT, convoca os 
candidatos relacionados no item 10 deste edital a participarem da verificação presencial da auto 
declaração de ser negro (preto ou pardo). Os candidatos deverão comparecer no dia 
14/07/2019(Domingo) no 23° Esquadrão de Cavalaria de Selva  (Esquadrão Lanceiros da 
Selva), situado na  Avenida dos Amazônidas, s/n, Vila Permanente, Tucuruí /PA, para realizar a 
entrevista presencial de verificação da auto declaração de ser negro informado pelo candidato, 
conforme turma, data e horário relacionado no item 10 deste edital. 
1. Os candidatos listados no item 10 deste edital deverão apresentar-se, obrigatoriamente, no local 
de entrevista, no decorrer da hora que antecede o início das entrevistas, ou seja, de 17 às 18 
horas.  
2. Ao chegar ao local da entrevista, o candidato dirigir-se-á ao fiscal do concurso portando o 
documento de identificação que informou no ato da sua inscrição no concurso.  
3. O candidato que não comparecer à entrevista no dia e horário definidos no item 10 será 
eliminado do concurso. 
4. As entrevistas serão gravadas em áudio e vídeo, para efeito de eventuais consultas materiais. 
5. Cada candidato será entrevistado individualmente pela Comissão de Validação de Auto 
Declaração. 
6. Para efeito da verificação da veracidade da auto declaração, na entrevista serão considerados, 
tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente 
com a presença do candidato. 
7. A Comissão avaliará se o candidato possui aspectos fenotípicos de pessoas de cor preta ou 
parda, pertencentes ao grupo de negros, de acordo com o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
8. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. 
9. O resultado da entrevista será divulgado no endereço eletrônico da FADESP 
(http://www.portalfadesp.org.br) na página oficial deste concurso. 

  

10. RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS 
10.1. Estão sendo convocados os candidatos abaixo, relacionando a turma, data e horário do início da  
entrevista de verificação da auto declaração de ser negro (preto ou pardo), como se segue.  
 
TURMA ÚNICA 
DATA: 14/07/2019 
HORÁRIO DO INÍCIO: 18h 
 

ORD INSC NOME 

1 003275 ALLAN LEAO PANTOJA 

2 004140 ANDRE ADJAEL ALVES FERREIRA 

3 003372 CLAUDIO AMORIM DOS SANTOS JUNIOR 

4 003208 DANIELA BRABO VANZELER 
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5 002123 DIODATO PEREIRA DOS SANTOS 

6 002164 EDUARDO BARROSO DA SILVA 

7 000008 GILMAR DA SILVA NEVES 

8 001059 JANAINA OLIVEIRA COSTA 

9 000949 JONATHAN BRANDAO DE OLIVEIRA 

10 001173 KLEBER SILVA DOS SANTOS 

11 001644 LUIZ EDUARDO ALVES DA SILVA 

12 000579 PAULO RENEE FERREIRA DOS SANTOS 

13 002217 TIAGO DOS SANTOS BEZERRA 

 
Tucuruí-PA, 03 de Julho de 2019. 

 
Artur de Jesus Brito 

Prefeito Municipal de Tucuruí 


