
 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 

Edital nº 03/2018 - AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA NEGRA 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e 
em consonância ao que determina o item 10, do Capítulo VI, do Edital nº 01/2017, de 31 de agosto de 2017, torna 
pública a convocação para a realização da fase de aferição da veracidade da autodeclaração firmada para concorrer 
na condição de candidatos negros (pretos ou pardos), conforme previsto no Edital de abertura do certame, nos 
seguintes termos:  
 
1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 

 
1.1 Ficam convocados para a entrevista de aferição os candidatos autodeclarados pretos ou pardos, no ato de 

inscrição no Concurso Público, aprovados nas Provas Objetivas/Redação/Estudo de Casos. 
1.2 A listagem contendo a relação dos candidatos convocados será disponibilizada no site www.consulplan.net. 
1.3 A entrevista será realizada na data de 28 de janeiro de 2018 na Universidade Veiga de Almeida – Campus 

Barra (entrada B), situada na Avenida General Felicíssimo Cardoso, Nº. 500, Barra da Tijuca – Rio de 
Janeiro/RJ. 

1.4 O horário das entrevistas será disponibilizado juntamente com a relação dos candidatos convocados, no site 
www.consulplan.com.  
 
 

2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIOS DA ENTREVISTA 

 
2.1 A entrevista para os candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos será realizada somente no município 

do Rio de Janeiro/RJ, no dia 28 de janeiro de 2018. 

2.2 As informações referentes ao local e horários de realização da entrevista estarão disponíveis no site 
www.consulplan.com. 

2.3 Todos os candidatos deverão chegar ao local determinado com, no mínimo, 60 (sessenta) minutos de 
antecedência, portando, obrigatoriamente, documento de identidade original (com foto), observadas as 

disposições do Edital nº 01/2017. 
2.3.1 Os portões da unidade onde será realizada a aferição serão fechados no horário determinado para a 

realização da entrevista em cada turno. Portanto, não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização da entrevista após o horário fixado para sua chegada. 

2.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local, data e horário de realização 
desta fase e o comparecimento no horário determinado. 

2.5 Em hipótese alguma haverá, para o candidato convocado, segunda chamada ou realização da aferição fora 
da data, local e horário determinados. 

2.6 Os candidatos que não forem reconhecidos pela Comissão como negros - cuja declaração resulte de erro, por 
ocasião de falsa percepção da realidade, não sendo, portanto, revestida de má-fé - ou os que não 
comparecerem para a verificação na data, horário e local estabelecidos, continuarão participando do concurso 
em relação às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possuam pontuação nas provas de acordo 
com os limites estabelecidos no Edital nº 01/2017 para classificação na lista geral. 

2.7 Não será permitida nos locais da entrevista a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pela 
CONSULPLAN. 

2.8 A ordem de realização das entrevistas obedecerá à ordem alfabética dos candidatos presentes nas 
datas/horários previstos para convocação. 

 
3. DA ENTREVISTA DE AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO 

 
3.1 O candidato deverá comparecer à aferição portando, obrigatoriamente:  

a) documento de identidade (original);  
b) cópia simples do documento de identidade;  
c) 1 (uma) foto recente 15x20cm (largura x altura) – frente (preferencialmente conforme especificações do 
Anexo I deste Edital); e  
d) 1 (uma) foto recente 15x20cm (largura x altura) – perfil (preferencialmente conforme especificações do 
Anexo I deste Edital). 

3.2 Os documentos relacionados no subitem 3.1, alíneas b, c e d serão retidos pela Comissão. 
3.3 O candidato que deixar de entregar quaisquer dos documentos exigidos estará impedido de realizar a 

entrevista de aferição. 
3.4 Será ainda exigida a assinatura de autodeclaração pelo candidato no momento da entrevista, ratificando 

sua condição de pessoa preta ou parda, indicada no ato da inscrição.  
3.4.1 No mesmo termo de autodeclaração o candidato manifestará sua concordância e autorização para 

filmagem da entrevista de verificação. 

http://www.consulplan.net/


3.5 A não observância do disposto nos subitens 3.1 e 3.4, o não comparecimento ou a reprovação na aferição da 
veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou parda acarretará a perda do direito às vagas reservadas 
aos candidatos negros e eliminação do Concurso, caso não tenha atingido os critérios classificatórios da 
ampla concorrência. 
3.5.1 Na hipótese de a Comissão constatar falsidade na declaração feita pelo candidato, ele será eliminado 

do concurso sem prejuízo de outras sanções cabíveis, garantido o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. A documentação será encaminhada ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para 
apuração da existência ou não de crime, nos termos da legislação vigente. 

3.6 A avaliação da Banca Examinadora quanto à condição de pessoa preta ou parda considerará os seguintes 
aspectos:  
a) informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda;  
b) autodeclaração assinada pelo candidato no momento da aferição da veracidade da autodeclaração como 
pessoa preta ou parda, ratificando sua condição de pessoa preta ou parda, indicada no ato da inscrição;  
c) fenótipo apresentado pelo candidato e foto tirada pela Banca da CONSULPLAN, no momento da aferição 
da veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou parda; e  
d) as formas e critérios de aferição da veracidade da autodeclaração considerarão presencialmente apenas os 
aspectos fenotípicos dos candidatos. 

3.7 O candidato será considerado não enquadrado na condição de pessoa preta ou parda quando:  
a) não cumprir os requisitos indicados no subitem 3.6 deste Edital;  
b) negar-se a fornecer algum dos itens indicados no subitem 3.6 deste Edital, no momento da convocação;  
c) houver unanimidade entre os integrantes da Comissão quanto ao não atendimento do quesito cor ou raça 
por parte do candidato. 

3.8 Incumbirá à Comissão de Avaliação emitir parecer decisivo quanto ao enquadramento do candidato para 
ocupação de vagas destinadas a pessoas negras, observando-se o fenótipo apresentado pelo candidato, em 
avaliação pessoal. 

 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1 Será constituída Banca Examinadora para aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou 
parda especialmente constituída para este fim. A Banca examinadora será responsável pela emissão de um 
parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste.  
4.1.1 Além da foto no momento da entrevista, reserva-se à CONSULPLAN o direito de coletar a impressão 

digital dos candidatos participantes da etapa, bem como o de realizar a filmagem do evento. Os 
vídeos não serão disponibilizados aos candidatos participantes, seja qual for o motivo alegado.  

4.2 Recomenda-se que os candidatos levem alimentação, considerando que todos comparecerão 
concomitantemente e, ainda, o tempo previsto para as entrevistas.  
4.2.1 Não será permitido aos candidatos participantes deixarem o local de realização da etapa de que trata 

a presente publicação, portanto, cabe exclusivamente aos mesmos a responsabilidade sobre sua 
alimentação, durante todo o período que durarem as entrevistas.  

4.3 Quanto ao não enquadramento do candidato da reserva de vaga, conforme aferição da veracidade da 
autodeclaração como pessoa preta ou parda, caberá pedido de recurso através de link próprio disponibilizado 
no endereço eletrônico da CONSULPLAN (www.consulplan.net), no prazo de 2 (dois) dias úteis.  

4.4 Após análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da entrevista. 

 
 

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018. 
 
 
 

Desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos 
Presidente do TRE-RJ



 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO PREFERENCIAL DAS FOTOS A SEREM ENTREGUES PELOS CANDIDATOS 

 
a) FOTOGRAFIA  

- Câmera resolução mínima de 12 mega pixels com info atualizado  
- Iluminação fria (Lâmpadas fluorescentes)  
- Fundo branco infinito  
- Foto colorida  
- Plano americano frente e perfil em pé  
 
b) IMPRESSÃO  

- Resolução 300 DPIs  
- Tamanho: 15 x 20 cm (largura x altura)  
- Distância ombros e cabeça até a borda do papel: 5 mm  
- Único tratamento permitido: crop para enquadramento  
- Papel fotográfico branco com brilho  
 
c) CANDIDATO - REQUISITOS  

- Sem maquiagem  
- Cabelo solto atrás da orelha (se for o caso)  
- Sem nenhum acessório (óculos, bijuterias, piercing, etc.)  
- De pé, fisionomia neutra e braços ao longo do corpo  
 
d) PROCEDIMENTO  

- Remover brilho da pele e qualquer maquiagem antes das fotos  
- Retirar qualquer acessório do candidato 


