GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Escola Superior de Gestão
Comissão de Processo Seletivo
Comunicado - SEEC/SEQUALI/EGOV/ESG/COMIPS

CONVOCATÓRIA
CONSIDERANDO AS NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS NO ÂMBITO DA
COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE FENÓTIPOS, VIMOS POR MEIO DESTE:

Convocar os(as) candidatos(as) optantes pela reserva de vaga des nadas para pessoas negras, em
consonância com o item 7. do Edital nº 7 de 01 de julho de 2021, re ﬁcado pelo EDITAL Nº 10, DE 02
DE AGOSTO DE 2021, referente ao Processo Sele vo Simpliﬁcado para ingresso no Curso de
Especialização em Interdisciplinaridade em Metodologias A vas ofertado pela Escola Superior de
Gestão - ESG, para cumprir a etapa de verificação de fenótipo.

As bancas de veriﬁcação de fenó pos serão realizadas de forma remota no dia 11 de agosto, com dia
e horário específico para cada candidato.
Orientações sobre os procedimentos de verificação de fenótipo:
Todos os candidatos devem obrigatoriamente:
Acessar a lista de convocação disponível no sí o oﬁcial do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação
e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, ou, da Escola Superior de Gestão - ESG, para
consultar o dia e horário de sua banca de veriﬁcação de fenó pos ; Acessar com o e-mail indicado no
ato da inscrição a sala virtual onde será realizada sua banca de veriﬁcação de fenó po, em dia e
horário indicados na convocatória, portando documento de identificação atualizado com foto;
Sob nenhuma hipótese serão permi dos atrasos por parte dos candidatos; Não serão permi dos o uso
de quaisquer programas, aplica vo ou recurso para edição de imagem ou vídeo, tais como o uso de
filtros e/ou aplicativos, etc;
No caso de u lização de aparelho celular no momento da entrevista, o candidato deverá,
obrigatoriamente, mantê-lo na posição horizontal;
O candidato deverá realizar a chamada virtual em ambiente com boa iluminação, que não interﬁra na
qualidade de imagem, evitando a entrada de luz por trás da imagem e posicionar-se, de preferência,
em local com fundo branco;
É vedado o uso de: maquiagem; de óculos escuros; de chapéu, boné, turbante, gorro ou outro adereço
análogo, durante a chamada e processo de verificação de fenótipo.
O(a) candidato(a) deve, no dia e horário determinados, acessar a sala virtual.
No caso de impossibilidade de acesso ao sistema pelo(a) estudante, o(a) mesmo(a) deverá
prontamente comunicar à Comissão, pelo e-mail selecaoesg@funab.edu.br solicitando auxilio para
possíveis providências.
Por meio do endereço eletrônicos da ESG: h p://esg.df.gov.br/ e também divulgado no endereço
eletrônico do Cebraspe: https://www.cebraspe.org.br/
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Lista de candidatos concorrentes na Fase 1, pela reserva de vaga estabelecida pela Lei Federal n°
12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei Federal 13.409, de 28 de
dezembro de 2016, e na Lei Distrital nº 3.788, de 02 de fevereiro de 2006. Da reserva de vagas para
pessoas negras.

INSCRIÇÃO

NOME DO

DIA

CANDIDATO

HORÁRIO

ENDEREÇO VIRTUAL

14:00

https://meet.goo
gle.com/aja-soh

EMILY
03592754190

KAROLINE DE MORAES

11
/08/2021

c-pbj

ALVES

72435810130

LELTON
MELO
FONSECA

DA

11/08/2021

14:20

https://meet.goo
gle.com/aja-soh
c-pbj

SIMIONE DE
65340388034

FÁTIMA

11/08/2021

CESAR DA

14:40

https://meet.goo
gle.com/aja-soh
c-pbj

SILVA
CLEIDE
61164950100

ELIANE

11/08/2021

15:00

SANTANA DOS SANTOS

https://meet.goo
gle.com/aja-soh
c-pbj

Brasília, 09 de agosto de 2021

Daniela Aparecida de Castro
__________________________________________
Presidente
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