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CONCURSO PÚBLICO - Nº001/2019/SMASDH 
 

CONVOCAÇÃO – ATO DE DE AFERIÇÃO PRESENCIAL 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO e o IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO tornam pública a 
CONVOCAÇÃO para realização do ATO PRESENCIAL DE AFERIÇÃO DA AUTODECLARAÇAO, conforme 
instruções deste Edital e demais instruções contidas no Edital de Abertura das inscrições e suas retificações. 
 
1. Ficam convocados para o Ato de Aferição Presencial da Autodeclaração os candidatos inscritos como 
Negros e Índios, habilitados na Prova Objetiva, com a finalidade de atestar o enquadramento conforme 
previsto na Lei Municipal nº 5.842, de 30 de julho de 2014. 
 
2. As informações quanto ao horário de realização do Ato de Aferição Presencial da Autodeclaração, bem 
como demais informações pertinentes, será disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba 
“Local de Prova”, na data de 21/10/2019, a partir das 17 horas. 
 
2.1. Não serão admitidos candidatos em data ou horário diferentes dos pré-determinados no Cartão de 
Convocação.  
 
2.2. O ingresso ao local de realização da aferição, em cada dia e turno, será permitido somente até o horário 
determinado no Cartão de Convocação, não sendo admitido qualquer atraso.  
 
3. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 30 (trinta) minutos antes do fechamento do portão, 
munidos do original de documento de identidade oficial com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta e o Cartão de Convocação.  
 
4. Os candidatos convocados para a aferição nos termos deste edital para mais de um cargo, serão 
submetidos a um único procedimento de aferição, sendo o resultado deste, aproveitado para ambos os 
cargos. 
 
5. Conforme estabelece o item 5.4 do Edital de abertura, a Avaliação do IBFC referente ao Ato de Aferição 
Presencial dos candidatos que se declararam como Negros considerará os seguintes aspectos:  
a) informação prestada no ato da inscrição;  
b) autodeclaração assinada pelo candidato no dia do Ato de aferição da autodeclaração como negro, 
ratificando sua condição, conforme indicada no ato da inscrição;  
c) fenótipo apresentado pelo candidato no Ato presencial de aferição. 
 
6. Conforme estabelece o item 5.5 do Edital de abertura, a Avaliação do IBFC referente ao Ato de Aferição 
Presencial dos candidatos que se declararam como Índios considerará os seguintes aspectos:  
a) informação prestada no ato da inscrição;  
b) declaração original da autoridade máxima do grupo étnico reconhecido como indígena pela FUNAI, 
informando que o candidato pertence ao grupo. 
 
6.1. A declaração original do candidato Indígena ficará retida junto ao IBFC para fins de análise e verificações.  
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6.2. O candidato indígena que não apresentar a declaração original da autoridade máxima do grupo étnico 
reconhecido como indígena pela FUNAI, declarando que o candidato pertence ao grupo, não será 
considerado indígena. 
 
7. O não comparecimento ou a reprovação no Ato presencial implicará na perda do direito às vagas 
reservadas e a eliminação do concurso, caso o candidato não tenha atingido os critérios classificatórios da 
ampla concorrência. 
 
8. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 
 
 
 

Cuiabá, 21 de outubro de 2019 
 


