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COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SULGÁS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 

 
EDITAL Nº 03/2021 – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 

VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO 
 

A SULGÁS – Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, em decorrência das autorizações contidas no processo nº 17/0491-
0000034-2, em conformidade com o Edital de Abertura nº 01/2018 e suas alterações, torna público o presente Edital, convocando 
a candidata abaixo, aprovada e classificada nesse Concurso, para o Procedimento de Verificação da Veracidade da Autodeclaração, 
a ser realizado por Comissão Especial, de acordo com os subitens 2.4.9 e 2.4.10 do Edital de Abertura, conforme segue: 
 
1. CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO  
1.1 Considerando o disposto no subitem 2.4.9 do Edital de Abertura, convoca-se a candidata EDUARDA VITORIA VALENTE MOREIRA, 
inscrição nº 48104215815-4, classificada às vagas de PNP (pessoas negras ou pardas) do cargo 04 - ASA - Assistente de Serviços 
Administrativos - Assistente de Serviços Administrativos para o Procedimento de Verificação da Veracidade da Autodeclaração. 
1.2 O Procedimento de Verificação da Veracidade da Autodeclaração será realizado no dia 28/01/2020, quinta-feira, às 13 (treze) 
horas, na FUNDATEC, sito a Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 - Partenon – Porto Alegre/RS.  
1.3 A candidata deverá comparecer ao local determinado com 30 minutos de antecedência do horário estabelecido, com os 
seguintes documentos:  
a) Documento de identificação original (RG, CNH, Carteira do Trabalho ou Cédula de Identidade Profissional) em perfeitas condições 
de uso, inviolado e com foto que permita o reconhecimento;  
b) Formulário de Autodeclaração (Anexo VII do Edital de Abertura) devidamente preenchido, disponibilizado no site da FUNDATEC 
no dia 18/01/2021, onde declara-se de cor preta ou parda; 
c) Documentação pública oficial, conforme disposto no Decreto Estadual nº 52.223/2014, para avaliação do fenótipo da candidata. 
1.3.1 A candidata não deverá comparecer com as unhas das mãos pintadas e com maquiagem no rosto. 
1.4 A avaliação da Veracidade da Autodeclaração utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada 
pela candidata.  
1.4.1 Serão consideradas as características fenotípicas da candidata ao tempo de realização do Procedimento de Verificação da 
Veracidade da Autodeclaração. 
1.5 A candidata deverá comparecer ao local usando MÁSCARA e deverá ter os cuidados individuais de higiene recomendados para 
a prevenção do contágio do COVID-19. 
1.5.1 O uso de máscara será obrigatório; sem ela a candidata não poderá realizar o procedimento. 
1.5.2 A FUNDATEC não se responsabilizará pelo fornecimento de máscaras aos candidatos no dia do procedimento. 
1.5.3 A candidata deverá permanecer com a máscara, utilizando de forma correta, e somente poderá retirá-la no ato da 
identificação.  
1.6 No dia da avaliação, a candidata será fotografada e filmada para comprovação da presença e arquivamento do processo de 
veracidade.  
1.7 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. A candidata não poderá alegar qualquer 
desconhecimento sobre a realização da verificação como justificativa de sua ausência ou atraso. 
1.8 Se a candidata não comparecer perante a Comissão Especial ou o enquadramento for negado na verificação da veracidade da 
autodeclaração, tornará sem efeito a opção de concorrer às vagas reservadas para Pessoa Negra ou Parda, passando 
automaticamente a concorrer às vagas de acesso universal (classificação geral). 
1.9 Detectada a falsidade na declaração, implicará a nulidade da inscrição e de todos os atos administrativos subsequentes, sem 
prejuízo da cominação de outras penalidades legais aplicáveis e de responsabilização civil da candidata, pelos prejuízos decorrentes. 
1.10 O Resultado Preliminar do Procedimento de Verificação da Veracidade da Autodeclaração será publicado através de Edital, no 
dia 01/02/2021, no site da FUNDATEC. 
 

Porto Alegre, 18 de janeiro de 2021. 
 
 
 

CARLOS IVAN CAMARGO DE COLÓN 
Diretor-Presidente da SULGÁS 
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