
- É de responsabilidade do candidato e seus responsáveis acompanhar as comunicações 

referentes ao procedimento de heteroidentificação, comparecendo na entrevista na data, 

local e horário publicados. 

- Documentação a ser apresentada no dia da entrevista:  

 Documento pessoal com foto; 

 Formulário de Autodeclaração Étnico Racial  

- Candidatos(as) com idade inferior a 18 anos deverão comparecer à entrevista 

acompanhados por um responsável legal ou um procurador munido de uma procuração 

específica para este fim, bem como de um documento pessoal com foto (Código Civil - 

Lei 10406/02 | Lei no 10.406, de10 de janeiro de 2002). O responsável deverá 

acompanhar o candidato durante todo o processo de averiguação, permanecendo em 

silêncio durante a entrevista. 

Atenção! Devido ao período de excepcionalidade em decorrência da pandemia de 

Covid-19 e outras síndromes respiratórias, a entrada e permanência no IFMG 

Campus Ouro Preto é permitida somente com o uso de máscaras e manutenção do 

distanciamento social. 

 

- Para melhor identificar o candidato, os membros das comissões locais poderão 

solicitar, momentaneamente, a retirada da máscara pelo candidato. 

 

- O procedimento de heteroidentificação será gravado. O material será utilizado para 

análise de possíveis recursos interpostos pelos candidatos. 

 

- O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será publicado no site 

do IFMG Campus Ouro Preto (Processo Seletivo 2022/2 - Cursos de Graduação — 

Instituto Federal de Minas Gerais Campus Ouro Preto (ifmg.edu.br) até o dia 

03/08/2022. Acompanhe na página do campus o resultado preliminar! 

 

- A interpelação dos recursos deverá ser encaminhada para o e-mail 

comissaoheteroidentificacao.op@ifmg.edu.br no prazo de até 48 horas da publicação do 

resultado preliminar, em formulário próprio. 

- O candidato que estiver impossibilitado de comparecer ao campus para a realização do 

processo de heteroidentificação, por motivo de saúde, deverá entrar em contato com o 

comissão local de heteroidentificação pelo e-mail 

comissaoheteroidentificacao.op@ifmg.edu.br  e encaminhar o atestado médico até 24 

horas após a data prevista para a realização da entrevista. 
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