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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE
CARGOS DO MAGISTÉRIO FEDERAL DA CARREIRA DO ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO
- Edital Nº 322/2018

Currículos dos membros da banca de atuação no procedimento de heteroidentificação
presencial, complementar à auto declaração dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos,
em atendimento ao disposto no Artigo 7, §2º da Portaria Normativa nº 04 de 06 de abril de
2018.

Membro 1
Graduada em Ciências Sociais pela UNIMONTES. Mestre em Desenvolvimento Social,
também pela UNIMONTES. Atualmente cursa Licenciatura em Sociologia. Pesquisadora na
temática da Antropologia, atuando principalmente nas linhas de identidade, territorialidade de
povos e comunidades tradicionais, com foco em raça, cultura e relações de gênero em
Comunidades Quilombolas. Pesquisadora voluntária nos estudos realizados pela UNIMONTES
sobre o norte de Minas Gerais, com o objetivo de analisar as comunidades quilombolas,
geraiseiras, catingueiras, veredeiras, vazanteias e indígenas e as atuações dos sujeitos coletivos
nos espaços políticos em interface com suas realidades locais. Participou de capacitações sobre
as legislações acerca do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

Membro 2
Bacharel em Administração pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais –
CEFET/MG. Mestre em Administração, também pelo CEFET/MG pela linha de pesquisa de
Gestão de Pessoas no setor público. Membro do Núcleo de Estudos Organizacionais e
Subjetividade (NOSS). Atua no gerenciamento de concursos públicos, processos seletivos e
vestibulares. Participa de Congressos voltados aos gerenciamentos de concursos públicos e
reservas de vagas. Integra comissões de cotas raciais para averiguações das auto declarações.

Membro 3
Possui Graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Especialista em Administração Pública pelo IEC-PUCMG. Trabalhou como Assessora
Estratégica na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG) e
como gestora no Instituto de Governança Social. Tem experiência na área de Serviço Social,
com ênfase na Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); geração de emprego e
renda para mulheres e negros; pobreza multidimensional; monitoramento e avaliação de
projetos sociais e ingresso na administração pública. É membro de comissões de averiguações
de auto declarações raciais e atua na aferição da veracidade das auto declarações prestadas por
candidatos. Participa de congressos e cursos voltados para as reservas de vagas por meio de
cotas raciais.

Membro 4
É graduado em Ciências Políticas e Sociais – Bacharelado e Licenciatura pela UNIMONTES.
Bacharel em Serviço Social pela UNIP e possui Especialização em Ensino à Distância – EAD.
Atuou como Orientador Social e Tutor de cursos sobre combate à pobreza, educação e
qualificação profissional, trabalho decente e inclusão social. Apresenta interesse no estudo dos
seguintes temas: política de ações afirmativas e combate à pobreza, Sociologia, Ciências
Políticas, Antropologia, Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Participou de congressos e
conferências municipais, estaduais e federais sobre políticas públicas.

Membro 5
Graduada em Ciência Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros. Mestre em
Desenvolvimento Social, também pela UNIMONTES. Atua na temática dos Quilombolas, em
especial sobre os trabalhos femininos nas comunidades. Participou de projeto de pesquisa sobre
os negros no Norte de Minas Gerais e sobre análises de heteroindentificações.

Suplentes

Suplente 1
Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas pela PUC/MG. PósGraduada em Gestão e Tecnologia da Qualidade, na área de Administração. Desenvolve
atividades junto a Fundação de Apoio, por meio de gerenciamento de pesquisa e extensão.
Responsável por mediar o relacionamento entre a fundação e o professor/coordenador dos
projetos em desenvolvimentos ou já desenvolvidos. Tem interesse em religiões de Matriz
Africana e possui experiência de banca de verificação da auto declaração de pessoas negras em
concursos públicos federais.

Suplente 2
Graduada em Gestão Financeira pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atua
em concursos públicos, processos seletivos e vestibulares, com a realização de planejamento,
logística e atendimentos. Interessa-se por trabalhos de seleções públicas e verificações de
candidatos, inclusive reservas de vagas para negros e deficientes.

