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Do Resultado do Procedimento de Heteroidentificação de Autodeclarados Pretos ou Pardos

1. Os (as/es) proponentes habilitados no edital XII Edital Ceará de Incentivo às Artes, que se autodeclararam pretos e pardos foram
convocados para se submeterem ao procedimento de heteroidentificação, de forma virtual, nos dias 02/05, 03/05, 04/05,  06/05
e 10/05 para verificação e validação, ou não, de autodeclaração, conforme estabelecido no item 26.3 do edital.

2. Na listagem a seguir, consta o resultado preliminar do procedimento de Heteroidentificação para validação da autodeclaração e
verificação das características fenotípicas dos candidatos classificados e autodeclarados pretos e autodeclarados pardos.

Dos Recursos

1. Após a publicação do resultado preliminar  da análise Banca de Heteroidentificação, caberá pedido de recurso no prazo de até 03
(três) dias corridos a contar do dia seguinte da publicação.

2. O pedido de recurso deverá ser assinado pelo proponente e conter, obrigatoriamente, justificativa.

3. O Formulário de Recurso em anexo precisa ser encaminhado, devidamente preenchido, exclusivamente para este e-mail
bancasheteroidentificacao@gmail.com, com cópia para o e-mail bancasheteroidentificacao@secult.ce.gov.br .

Atenção! O pedido de recurso deverá ser assinado a punho OU com assinatura digital certificada (por exemplo, por meio da
plataforma gov.br) pelo (a/e) proponente e conter, obrigatoriamente, justificativa. Não será permitida a colagem da assinatura no
documento.



4. A Banca de Heteroidentificação fará o julgamento dos pedidos de recurso e, em casos que considere procedentes, realizará a
reavaliação da proposta através de nova banca recursal, agendada para o dia 16/05.

5. Ocorrendo indeferimento também na banca recursal, o proponente (a/e) estará fora do certame.

De acordo com a Lei Estadual 17.432/2021 e suas alterações na Lei N°17.455/2021 e Decreto 34.534/2022 o proponente indeferido
(a/e) pela Banca de Heteroidentificação é eliminado (a/e) do concurso/seleção.

RESULTADO PRELIMINAR

Resultado preliminar do procedimento de Heteroidentificação para validação da autodeclaração e verificação das características
fenotípicas dos candidatos classificados e autodeclarados pretos e autodeclarados pardos, referente aos proponentes habilitados no
Edital Cultura e Infância de 2022.

N° DE INSCRIÇÃO NOME COMPLETO RESULTADO

on-539066126 Alan Avelino de Oliveira COTISTA

on-2045324593 Alexandre Hermes Oliveira Assuncao NÃO COTISTA

on-330529050 Antonia Alzenir da Silva Ferreira COTISTA

on-177365322 Dimitra Mikaella Bandeira de Queiroz COTISTA

on-1611557724 DOUGLAS CAMPOS COUTINHO NÃO COTISTA

on-1644985002 Erlandson da Silva Luna COTISTA

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/539066126/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/2045324593/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/330529050/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/177365322/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1611557724/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1644985002/


on-274019266 Felipe Camilo Mesquita Kardozo NÃO COTISTA

on-1952793580 FRANCISCA DANIELE SILVA DE SOUZA COTISTA

on-123153949 GREGORIO BARBOSA DE SOUZA COTISTA

on-899566007 Isadora Santos de Souza COTISTA

on-140070295 JEFFERSON ANDRÉ O PEREIRA COTISTA

on-1459642460 JOSE JAUR FERREIRA COTISTA

on-1975714567 Karine Araujo Alves COTISTA

on-49762855 Keila Kelly da Silva COTISTA

on-1455190317 Lucas Calisto Alves COTISTA

on-804127965 MATHEUS DIAS AGUIAR COTISTA

on-659758512 NAYRA MARIA DOS SANTOS GOMES COTISTA

on-1725829679 Ozeias da Silva Araújo COTISTA

on-1847265621 PRISCILA DE ASSIS LOPES DE ANDRADE COTISTA

on-446048429 RAFAEL LUAN DA SILVA COTISTA

on-764958989 Renate Coelho COTISTA

on-760955688 Rubens Venâncio NÃO COTISTA

on-764115151 Tais Ferreira COTISTA

on-2145541781 Vicente Wagner Vieira Machado COTISTA

on-1272013731 VICTOR DE FREITAS DA SILVA COTISTA

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/274019266/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1952793580/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/123153949/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/899566007/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/140070295/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1459642460/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1975714567/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/49762855/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1455190317/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/804127965/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/659758512/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1725829679/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1847265621/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/446048429/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/764958989/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/760955688/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/2145541781/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1272013731/


on-1266562547 Vitor Cássio Teixeira COTISTA

on-1136407050 YSLAN PEREIRA DA SILVA COTISTA

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1266562547/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1136407050/

