PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA DOS ESTUDANTES
NEGROS INSCRITOS PARA RESERVA DE VAGAS
PROGRAMA JOVEM CIDADÃO
PROCESSO SELETIVO N° 682/2017

A Prefeitura do Município de Araraquara, através da Secretaria da Assistência e
Desenvolvimento Social, em consonância com a Lei nº 8.436/15, regulamentada pelo
Decreto nº 10.921/15, alterado pelo Decreto nº 11.294/16, CONVOCA os estudantes negros
inscritos para a reserva de vagas em todas as modalidades de estágio e cursos, de acordo
com local, data, horário e relação nominal constantes no anexo I deste edital, para Entrevista
a ser realizada pelos membros da Comissão Especial de Verificação do Quesito Cor ou Raça
em Concursos Públicos, nomeados através da Portaria nº 25.102 de 17 de julho de 2.017,
alterada pela Portaria 25.296 de 27 de novembro de 2.017.
O presente Edital será regido pelas seguintes instruções:
1. O estudante deverá comparecer no local, dia e horário, conforme indicado no Anexo I
do presente Edital, munido de documento original de identidade que bem o identifique
e caneta esferográfica azul ou preta.
2. Obrigatoriamente todos os candidatos deverão apresentar fotos e documentos
do pai ou da mãe que comprovem a descendência ou traços negroides para
comprovação de sua origem negra.
3.

Os estudantes que tiverem idade inferior a 18 anos, na data em que ocorrer a
entrevista, deverão comparecer acompanhados de responsável legal: pai ou mãe,
tutor (que possui a tutela), guardião (que possui a guarda) ou responsável nomeado
por Juiz da Vara de Infância e Juventude, devendo o responsável legal apresentar
documento original de identidade e quando for o caso, também termo de guarda ou
tutela.
3.1. Se o responsável legal não puder comparecer, o estudante deverá apresentar os
documentos relacionados no item 3, acompanhado de Autorização, conforme
modelo constante no anexo II deste edital, assinado de forma semelhante ao
documento de identificação apresentado.
3.2. Menores emancipados não precisam dessa autorização, porém deverão
comprovar sua emancipação.
4. O estudante que não cumprir o estabelecido no item 3 e sub itens, será considerado
como desistente em participar da lista de reserva de vagas aos estudante negros,
passando a integrar apenas a lista geral do Processo Seletivo.
5. O estudante deverá comparecer ao local designado para a entrevista com
antecedência mínima de 15 minutos.
6. O estudante que se apresentar após o horário determinado para o fechamento do
portão, não poderá participar da entrevista, e será considerado como desistente em
participar da lista de reserva de vagas a candidatos negros, seja qual for o motivo
alegado para seu atraso.
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7. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será considerado
não habilitado e imediatamente eliminado do Processo Seletivo.
8. Em nenhuma hipótese haverá a possibilidade de segunda chamada, repetição da
entrevista, pedido de vistas, bem como entrega de documentos com foto e aplicação
da entrevista em data, local e/ou horários diferentes dos divulgados neste Edital de
Convocação.
9. O estudante não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da
entrevista como justificativa de sua ausência.
10. O não comparecimento à entrevista, qualquer que seja o motivo, caracterizará
desistência do estudante em participar da lista de reserva de vagas e passará a
integrar apenas a lista geral do Processo Seletivo.
10.1 Na hipótese do item acima, o estudante inscrito concomitantemente para
vagas reservadas a negros e estudantes com deficiência, o mesmo integrará
também a lista de estudantes com deficiência.
11. O estudante que perceber equívoco em sua inscrição à reserva de vagas aos
estudantes negros, deverá informar o fato na ocasião da referida entrevista, com
declaração de próprio punho, sendo considerado como Desistente da inscrição à
reserva de vagas aos estudantes negros e passando a integrar apenas a lista geral
do Processo Seletivo.
12. O resultado da entrevista contendo os estudantes habilitados e não habilitados, será
publicado no Jornal que publica os atos oficiais da Prefeitura e divulgado no site
www.araraquara.sp.gov.br.

Araraquara, 07 de dezembro de 2017.

MARIA ELOISA VELOSA MORTATTI
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

DONIZETE SIMIONI
Secretário Municipal de Gestão e Finanças
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ANEXO I
Processo Seletivo – Edital nº 682/17
Estudantes negros inscritos para a reserva de vagas
Local: Sede da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial Av. Feijó nº 223 – Centro – Araraquara/SP (entre Ruas Gonçalves
Dias e Major Carvalho Filho), na quadra abaixo do Shopping Lupo

Data: 14 (quatorze) de dezembro de 2.017 (Quinta-feira)
Horário: Abertura do Portão 9:45 horas e
Fechamento do Portão e início da entrevista: 10:00 horas
INSCRIÇÃO
NOME DO ESTUDANTE
1900 Adriane Michele Guimarães Lopes

CURSO
Ensino Médio

1673 Ana Júlia Pereira

Ensino Médio

2222 Carlos André Nascimento de Santana

Ensino Médio

1966 Emanuella Fernanda Moura

Ensino Médio

2001 Pedro Henrique Ferreira

Ensino Médio

2144 Rafaela Victoria Neves

Ensino Médio

637 Vitor Augusto de Oliveira Guinarães
2052 Joice Aparecida da silva

Ensino Médio
Técnico em Segurança do
Trabalho

252 Aline Gabrieli Da Silva

Administração

858 Eric Kyei kwakye

Administração Pública

268 Natanael dos Santos

Administração Pública

1897 Ana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Ciências Econômicas

438 Camila Gonçalves da Silva

Ciências Sociais

760 Samuel Lucas de Souza Santana

Ciências Sociais

1899 Sanny Rocha de Oliveira
495 Amanda Caroline Fernandes Silva

Ciências Sociais
Direito

69 Murilo Henrique dos santos

Direito

2130 Paulo Cesar Santos Do Carmo

Direito
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2250 Raissa Cristina Silva Bento de Souza
820 Thayse Nunes Dos Santos
2181 Vanessa Oliveira Santos

Direito
Direito
Direito

419 Felipe Augusto De Souza

Engenharia Civil

487 Lidiane Cardoso Cortez

Engenharia Civil

318 Letícia Martins

Engenharia Elétrica

187 Daiane dos santos

Farmácia

2010 Antonio Felipe Dias Gonçalves

Pedagogia

2263 Flávio Rodrigues da Silva

Pedagogia

2158 Naiara Cristina do Amaral Galatti

Pedagogia

2069 Elen Cristina dos Santos Paiva

Psicologia

1427 Cleyson Dos Santos

Sistemas de Informação
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ANEXO II
Processo Seletivo – Edital nº 682/17

AUTORIZAÇÃO PARA MENOR DE 18 ANOS
DESACOMPANHADO DO RESPONSÁVEL

Eu__________________________________________________________,
do

R.G.

nº

______________________________,

responsável

pelo

portador
menor

___________________________________________________,autorizo o mesmo a
comparecer à entrevista dos estudantes negros inscritos para reserva de vagas no
Programa Jovem Cidadão – Processo Seletivo nº 682/2017.
Araraquara, ______de dezembro de 2.017.

Assinatura do responsável

Observações Importantes:
- Somente o Pai, a Mãe ou Responsável Legal pode autorizar;
- Para esta autorização ser válida é necessária apresentação de original e cópia do documento do
responsável (RG ou Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação - modelo novo com foto),
que deverá assinar a autorização de forma igual ou semelhante ao documento apresentado;
- No caso de Responsável Legal, é necessária também a apresentação do Termo de Guarda ou
documento equivalente original e cópia.
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