
Divulgação do resultado preliminar 
da verificação relativa aos sistemas 
de vagas reservadas 

 
 Edital Ipea nº 05/2019 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 
168/2018, e pelo Edital Ipea nº 01/2018, torna público o resultado preliminar da verificação 
relativa aos sistemas de vagas reservadas. 

1. A lista contendo o nome dos candidatos que se autodeclararam negros e o resultado 
preliminar da Banca Verificadora constam do Anexo I deste Edital. 

2. Não houve candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência. 

3. É facultada ao candidato a interposição de recurso, solicitando revisão dos resultados 
apresentados, observando o disposto no item 22 do Edital de Abertura do Processo Seletivo. 

4. O formulário de interposição de recurso é o constante no anexo 6 do Edital de Abertura deste 
Processo Seletivo e deverá ser entregue na Secretaria Acadêmica (das 09h00 às 18h00), no 
período de 09 a 11/04/2019.  

5. Os recursos apresentados pelos candidatos cuja autodeclaração como negro não foi 
reconhecida serão julgados por banca recursal constituída para esta finalidade, considerando a 
Orientação Normativa nº 3, de 1º de agosto de 2016, do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

6. Não serão conhecidos eventuais recursos apresentados por outros meios que não da forma 
prevista no item 4, acima, fora de prazo e horário preestabelecidos ou em desacordo com o 
disposto neste Edital e no Edital de Abertura do Processo Seletivo para a Quarta Turma do 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento. 

8. O resultado da análise dos recursos será informado quando da publicação do Resultado Final 
da Verificação relativa ao sistema de vagas reservadas.  

 

Brasília, 08 de abril de 2019 
 
 

Bruno César Pino Oliveira de Araújo 
Presidente da Comissão de Seleção 

 



ANEXO I 

 

Dos candidatos autodeclarados negros Nome completo Resultado da Verificação 

 

NOME RESULTADO DA VERIFICAÇÃO 

MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS ADR 

SIRLEY FERREIRA DE OLIVEIRA ADR 

TEREZA CLEISE DA SILVA DE ASSIS ADR 
 

 

*ADR – Autodeclaração reconhecida 

*ADNR – Autodeclaração não reconhecida 

*CA – Candidato ausente 


