
A Coordenação das Comissões de Verificação Étnico-Racial da PROGRAD/UFRRJ, 

informa os critérios utilizados para seleção dos servidores vinculados ao Edital 

001/PROGRAD/19: 

Preenchimento das vagas de técnicos administrativos: 

Experiência anterior em Comissões de Verificação Étnico-Racial da UFRRJ – previsto 

no item 5.2 - letra A do edital de seleção; 

Formação em capacitação ou acadêmica comprovadas na área de relações étnico-racial 

– previsto no item 5.2 – letra C; e 

Experiencia anterior e atuação em outras etapas relacionadas a solicitação de matrícula 

– previsto no item 5.2 – letra D. 

Preenchimento das vagas de docentes: 

Experiência anterior em Comissões de Verificação Étnico-Racial da UFRRJ; e 

O número de inscritos não superou o número de vagas oferecidas para categoria. 

Observação: 

As informações (data, local e horário) das reuniões de orientações/treinamento serão 

encaminhadas por e-mail aos servidores selecionados; 

No dia da reunião, os servidores selecionados deverão apresentar a declaração de 

liberação da chefia imediata devidamente preenchida, assinada, datada e carimbada; 

Para o campus de Três Rios há vagas 09 (nove) vagas não preenchidas, caso algum 

servidor de outro campus tenha interesse, solicitamos informar, até 21/01/19, pelo 

endereço eletrônico: acoesafirmativasufrrj@ufrj.br, lembrando que as despesas com 

deslocamento e alimentação serão por conta do próprio servidor; 

Havendo desistência ou indisponibilidade de participação de algum servidor 

selecionado, ao longo de todas as convocações das etapas de solicitação de matrícula, 

outros servidores inscritos poderão serão convocados. 

Solicitamos que os servidores com experiencia em Comissões de Verificação Étnico-

Racial ou formação específica na área enviem seus respectivos comprovantes para o 

endereço eletrônico: acoesafirmativasufrrj@ufrj.br 
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Seropédica, 15 de janeiro de 2019. 

Coordenação das Comissões de Verificação Étnico-Racial da PROGRAD/UFRRJ 

acoesafirmativasufrrj@ufrj.br 

 

 

Lista dos servidores selecionados: 

Campus Nova Iguaçu: 

Titulares: 

Ana Carolina Carmo Barboza (Téc.Adm) 

Bianca da Silva Milesi (Téc.Ass) 

Edileuza Dias de Queiroz (Docente) 

Janaina da Silva Nogueira (Téc. Adm-PROGRAD) 

Renan Arjona de Souza (Téc.Adm) 

Suplentes: 

Ahyas Siss (Docente) 

Taianne Barrêto Pereira (Téc.Adm) 

 

Campus Seropédica 

Comissão Principal 

Diogo de Oliveira Reis (Téc.Adm - PROGRAD) 

Douglas Monsôres de Melo Santos (Docente) 

Renan de Sousa Martins Barbosa (Téc.Adm) 

Renato Nunes Pereira (Docente) 

Thalita Maria Cristina Rosa Oliveira (Téc. Adm - PROGRAD) 
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Comissão Secundária 

Cezarino José Luiz filho (Téc.Adm) 

Gisela Maria da Fonseca Pinto (Docente) 

Kate Hellen de Sousa Batista (Téc.Adm) 

Osvaldo do Nascimento Veras (Docente) 

Pollyanna Salles Ferreira (Téc.Adm) 

Suplentes 

Everton da Silva Canevelo (Téc.Adm) 

Marcio de Morais Lopes (Téc.Adm) 

Anderson Moraes dos Santos (Téc.Adm) 

Ericson Ramos de Mello (Téc.Adm) 

 

Campus Três Rios 

Ana Paula Perrota Franco (Docente) 

Caique Giacomo Ragazzi (Téc. Adm) 

Diego Jesus de Oliveira (Téc. Adm) 

Maria Helena Araujo Campos Mattos (Téc. Adm) 

Mirian Farias Camacho Pereira (Téc. Adm - PROGRAD) 

 

 


