
            PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE 

           C O N C U R S O        P Ú B L I C O 

        EDITAL Nº 001/2019 
 

AUTODECLARAÇÃO  PARA  FINS  DE  CONCORRÊNCIA À  
RESERVA  DE  VAGAS  AOS  NEGROS 

Nome do Candidato.: 

Inscrição.: Cargo.: 

Identidade (RG).: C.P.F.(MF).: 

Endereço.: 

Compl.: Bairro.: 

CEP.: Cidade.: Estado.: 

Nacionalidade.: Naturalidade.: 

Nascimento.: Estado Civil.: 

Mãe.: 
 

          DECLARO, para fins de concorrência de reserva de vagas destinadas aos negros, no concurso público da 

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte – CE, que sou negro(a), da cor preta ou parda, conforme as categorias 
estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Estou ciente de que na hipótese de constatação 

de declaração falsa serei eliminado deste Concurso Público e, se houver sido nomeado(a), ficarei sujeito(a) à nulidade 

da nomeação e posse no cargo, após procedimento administrativo no qual me será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis no âmbito cível ou criminal. 

          Estou ciente, também, de que serei excluído do concurso se não for enquadrado na condição de pessoa preta 
ou parda pela Comissão de Heteroidentificação, nos termos da letra “a" do item 3.2.2.9 do Edital do Concurso. 

 

Nestes termos 
Juazeiro do Norte (CE), ____ de ___________ de 2019. 

 
                                                                              ________________________________________________ 

                                                                                 Assinatura do(a) Candidato(a) 

Item 3.2.1.3.2 do Edital “O não envio da autodeclaração, acompanhada de cópia da Identidade e CPF, pelo candidato implicará na 
impossibilidade de concorrer as vagas destinadas aos candidatos negros”. 
Item 3.2.2.9 do Edital “Será eliminado do concurso o candidato que: 

a. não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.990/2014, e 
no art. 11 da Portaria Normativa nº 4/2018, e ainda que tenha obtido nota suficiente para a aprovação na ampla concorrência e 
independentemente de alegação de boa-fé; 

b. se recusar a ser filmado; 
c. prestar declaração falsa; 
d. não comparecer ao procedimento de heteroidentificação”. 

OBSERVAÇÕES: 
• Após o preenchimento desta autodeclaração, reconheça a firma em Tabelionato Público, junte uma cópia da Identidade e CPF, e entregue 

pessoalmente na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte na Praça Dirceu Figueiredo, s/nº - Centro 
- Juazeiro do Norte - CE ou, no SAC – Serviço de Atendimento ao Candidato do CETREDE na Avenida da Universidade, 2932 -  Bairro 
Benfica – Fortaleza – CE ou, ainda, envie via SEDEX para o SAC – Serviço de Atendimento ao Candidato do CETREDE na Avenida da 
Universidade, 2932 -  Bairro Benfica – CEP 60020-181 - Fortaleza – CE. 

• Ao enviar esta AUTODECLARAÇÃO pelos Correios, via SEDEX, o comprovante de postagem serve como PROTOCOLO. Porém, se for entregá-
la pessoalmente, imprima-o e preencha-o, em duas vias, e solicite que a segunda via lhe seja devolvida PROTOCOLADA. 

• O(s) recurso(s) contra a não aceitação da AUTODECLARAÇÃO somente serão aceitos e analisados se acompanhado(s) do PROTOCOLO de 
entrega da referida declaração. 

• Horário de atendimento do SAC – Serviço de Atendimento ao Candidato: 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min de 
segunda a sexta (exceto feriado). Horário de atendimento da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Juazeiro do 
Norte: 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. 

Para uso exclusivo da Comissão do Concurso 
Indeferido (      ) Deferido (      ) 

(   )  
 

Juazeiro do Norte (CE), ___ de _______ de 201_. 

 
_____________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável 

(   )  
(   )  
(   )  
(   )  

 

 


