
Secretaria da Cultura em Parceria com a Universidade Estadual do Ceará – UECE

EDITAL DE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL - Territórios Artísticos

Do Resultado Preliminar do Procedimento de Heteroidentificação de Autodeclarados Pretos ou Pardos

1. Os (as/es) proponentes habilitados no edital Cidadania e Diversidade Cultural , que se autodeclararam pretos e pardos foram
convocados para se submeterem ao procedimento de heteroidentificação, de forma virtual, nos dias 10/05, 11/05, 16/05 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.

3. Após análise do procedimento de divulgação dos resultados anteriores referentes ao procedimento de heteroidentificação racial,
optou-se pela divulgação apenas do número da inscrição da (o/e) proponente.

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 24/05.

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 DE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL - Territórios Artísticos.

N° DE INSCRIÇÃO RESULTADO

on-216012015 COTISTA

on-1266316772 COTISTA

on-1911164272 COTISTA

on-1067739904 NÃO COTISTA

on-903240587 COTISTA

on-314857174 COTISTA

on-2093377420 COTISTA

on-922044180 COTISTA

on-559228444 COTISTA

on-1098257464 COTISTA

on-756441535 COTISTA

on-967533521 NÃO COMPARECEU

on-1074493192 COTISTA

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/216012015/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1266316772/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1911164272/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1067739904/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/903240587/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/314857174/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/2093377420/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/922044180/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/559228444/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1098257464/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/756441535/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/967533521/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1074493192/


on-1216547656 COTISTA

on-1668290460 COTISTA

on-862999641 COTISTA

on-2078543274 COTISTA

on-2112695670 NÃO COTISTA

on-1195324263 COTISTA

on-1686048689 COTISTA

on-878774740 NÃO COMPARECEU

on-130305065 COTISTA

on-1443382712 COTISTA

on-1320121672 NÃO COTISTA

on-882199800 COTISTA

on-898315858 COTISTA

on-770251976 NÃO COTISTA

on-1399129108 COTISTA

on-353396335 COTISTA

on-462899653 COTISTA

on-1615404347 COTISTA

on-1249060895 COTISTA

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1216547656/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1668290460/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/862999641/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/2078543274/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/2112695670/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1195324263/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1686048689/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/878774740/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/130305065/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1443382712/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1320121672/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/882199800/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/898315858/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/770251976/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1399129108/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/353396335/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/462899653/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1615404347/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1249060895/


on-1476291346 COTISTA

on-1768310302 COTISTA

on-479663280 COTISTA

on-561452114 COTISTA

on-1622632354 COTISTA

on-136852575 COTISTA

on-108070209 COTISTA

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1476291346/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/479663280/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/561452114/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1622632354/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/136852575/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/108070209/

