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O QUE O CANDIDATO TERÁ QUE FAZER? 

 

Deverá ler atentamente o Edital de Convocação para o processo de heteroidentificação. No edital 

estão as informações a serem seguidas para garantir o seu sucesso no processo. 

O candidato deve: 

• Acessar o Sistema de Heteroidentificação, cujo link será enviado por e-mail, ou através do 

endereço http://heteroidentificacao.uefs.br; 

• Inserir o CPF no campo "Login", sem pontos e sem traço, e a Senha de acesso, para acessar o 

formulário (os dados de autenticação - Login e Senha - serão enviados às (aos) candidatas(os) 

por e-mail); 

• Ao selecionar o menu "Perfil", o candidato visualiza seus dados pessoais, que já foram 

importados para o Sistema de Heteroidentificação (Nome Completo, e-mail, CPF, RG e 

Raça); 

• Selecionar no menu "Minhas inscrições" o botão de "Nova Inscrição". Aparecerão, então, as 

informações do Concurso Público, o candidato deverá ignorar o campo Curso. Ao 

pressionar o botão "Prosseguir", aparecerá o formulário para envio de todos os documentos 

complementares, conforme segue: Foto da frente do RG; Foto do verso do RG; Foto de frente 

do candidato (Imagem 04); Foto de perfil do candidato (Imagem 04); Autodeclaração; Vídeo 

(Com no máximo 20 (vinte) segundos) onde a/o candidata/o deverá dizer o seu nome 

completo, declarar ser negra/o e especificar a cor (preta/o ou parda/o). 

 
IMAGEM 4 – PROTÓTIPOS PARA ENVIO DE FOTOGRAFIAS 

 

 
 

Fonte: Internet -Referências das imagens (05) 

http://heteroidentificacao.uefs.br/
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- Documentos e Fotos devem estar na extensão JPG, PDF, JPEG ou PNG com o tamanho máximo de 

2 MB (megabytes) por arquivo; 

- Vídeo deve estar na extensão MOV ou MP4 com o tamanho máximo de 50 MB (megabytes) por 

vídeo; 

- As imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da 

documentação com clareza. 

 

OBSERVE a qualidade das imagens e vídeo e certifique-se de que realizou o processo de inscrição 

até o final. Através do Sistema de Heteroidentificação da UEFS, em que você se inscreveu, a Banca de 

Heteroidentificação analisará a documentação enviada e emitirá parecer deferindo ou indeferindo a 

autodeclaração. 

 

 

ATENÇÃO: Os arquivos contendo os documentos 

correspondentes para análise deverão estar nas extensões e 

dimensões a seguir: 
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REFERÊNCIAS 

 

Resolução CONSU 10/2019 

Link:https://www.dropbox.com/sh/g34spc0gbs0hacf/AABLF1kCXAEWsZvk1Qk9pW95a/2019?dl= 
0&preview=Resolu%C3%A7%C3%A3o-consu-010-019.pdf&subfolder_nav_tracking=1 

 
Resolução CONSU 05/2020 

Link: 

https://www.dropbox.com/sh/g34spc0gbs0hacf/AACSQR0OWmk07R4YQjPOsGxea/2020?dl=0&pr 

eview=Resolu%C3%A7%C3%A3o-consu-005-2020.pdf&subfolder_nav_tracking=1 

 
Instrução Normativa 01/2020 

Link:http://www.propaae.uefs.br/arquivos/File/ComissaoInstitucionaldeVerificacaodeAutodeclaraco 
esHeteroidentificacaoIN.pdf 

 

 
Referências da imagem: 

 

 

(1) Link: https://fs.ibfc.org.br/arquivos/bb90171d2094893b57932575f944aee8.pdf - Acesso em 

20 de Abril de 2021. 
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