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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA DE CARGOS 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO (TAE) 

2021 
 

MEMBRO 1:   

Sexo feminino, autodeclarada branca, mineira, graduada em Nutrição pela UNIPAC, pós-
graduanda em Nutrição clínica pela Faculdade FAVENI, servidora técnico administrativo 
do CEFET-MG, participou do "Treinamento para atuação nas bancas de 
heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso 
público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG" e 
já atuou em bancas de heteroidentificação. 

MEMBRO 2:   
 
Sexo Feminino, autodeclarada preta, mineira, possui graduação em Serviço Social, pela 
Universidade Católica de Minas Gerais – PUC MG, pós-graduada em Violência contra 
crianças e adolescentes – FASE. Servidora Técnico Administrativo do CEFET MG, 
participou do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de 
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira 
dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET MG". 
 
MEMBRO 3:  
 
Sexo feminino, autodeclarada preta, mineira, Graduada em Matemática pela 
UNIARAXA, Pós-Graduação em Gestão Ambiental pelo CEFET-MG, servidora técnica 
administrativa do CEFET-MG, participou do “Treinamento para atuação nas bancas de 
heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso 
público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG” e 
já atuou em bancas de heteroidentificação. 
 
MEMBRO 4:   
 
Sexo masculino, autodeclarado negro, mineiro, Graduado em Educação Física pela 
UNIARAXA, pós-graduado em Educação Física Escolar pela FIJ, FACULDADE INTEGRADAS 
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DE JACAREPAGUÁ, servidor técnico-administrativo, participou do "Treinamento para 
atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos 
e pardos) no concurso público para carreira dos cargos técnicos administrativos em 
educação do CEFET-MG". 
 
MEMBRO 5:  
 
Sexo feminino, autodeclarado branca, mineira, Graduada em Enfermagem pela 
UNIARAXA, pós graduação em Gestão Ambiental pelo CEFET-MG e pós graduação em 
Enfermagem do Trabalho pelo INSTITUTO PASSO 1, participou do "Treinamento para 
atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos 
e pardos) no concurso público para carreira dos cargos técnicos administrativos em 
educação do CEFET-MG" e já atuou em bancas de heteroidentificação. 
 
 
MEMBRO 6:  

Sexo feminino, autodeclarada branca, mineira, Bacharel em Direito pela Faculdade 
Mineira de Direito da PUC Minas/2018, Especialista em Língua Brasileira de Sinais pelo 
Grupo Uninter/2011, graduada em Pedagogia com ênfase em Gestão e Docência pela 
PUC Minas/2009, certificada pela Certificação Nacional de Proficiência em Tradução e 
Interpretação em LIBRAS, níveis Médio e Superior, emitido pela UFSC/INEP, servidora 
técnico administrativo do CEFET-MG na função Tradutora Intérprete de Libras. 
Participou do Curso “2º Encontro Preparatório para atuação nas bancas de verificação 
étnica e racial de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e indígenas nos 
processos seletivos do CEFET-MG”. Participou do "Treinamento para atuação nas bancas 
de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no 
Concurso Público para carreira dos cargos Técnicos Administrativos em Educação do 
CEFET-MG" nos dias 25 e 26 de outubro de 2021, e já atuou em todas as bancas de 
heteroidentificação do CEFET desde o segundo semestre de 2018. 

MEMBRO 7:  

Sexo feminino, autodeclarada preta, escritora e professora de Língua Portuguesa. É 
formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, e integra o grupo de pesquisa 
literafro, vinculado à mesma instituição. Participou do Treinamento para atuação nas 
bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) 
no concurso público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do 
CEFET-MG. 

MEMBRO 8:   
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Sexo masculino, autodeclarado preto, mineiro, bacharel em História, Especialista em 
Gestão Pública, Técnico Administrativo do CEFET/MG, possui experiência em 
atendimento de pessoas em vulnerabilidade social, como população em situação de rua, 
pelo Projeto Mão Amiga/Contagem – MG, participou do "Treinamento para atuação nas 
bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) 
no concurso público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do 
CEFET-MG.” 
 
 
MEMBRO 9:  
 
Sexo masculino, autodeclarado preto, mineiro, possui doutorado em Gestão e 
Organização do Conhecimento e mestrado em Ciência da Informação pela UFMG, 
bacharel em Biblioteconomia, servidor técnico administrativo do CEFET-MG, participou 
do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos 
autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira dos cargos 
técnicos administrativos em educação do CEFET-MG" e já atuou em bancas de 
heteroidentificação. 
 
MEMBRO 10:  
 
Sexo masculino, autodeclarado preto, mineiro, Doutor  em Geografia  pela UFMG, 
possui licenciatura em Geografia, Especialização em Estatística aplicada, Mestrado em 
Geografia e realizou Pós Doutorado em Geografia no IGC/UFMG, servidor docente do 
CEFET-MG, participou do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação 
de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para 
carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG" e já atuou em 
banca de heteroidentificação. 
 
MEMBRO 11: 
 
Sexo Feminino. Autodeclarada parda. Nascida em Belo Horizonte. Bacharela em Serviço 
Social pela UNA. Especialização MBA Executivo em Serviços Sociais e Políticas Públicas 
pela Universidade Cândido Mendes. Servidora Técnica Administrativa em Educação no 
CEFET-MG. participou do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação 
de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), no concurso público para 
carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG". Participou do 
2º encontro preparatório para atuação nas bancas de verificação étnica e racial de 
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e indígenas nos processos eletivos 
do CEFET-MG e já atuou em bancas de heteroidentificação. Participou do Curso 
“Diversidade e Educação”, ofertado pela FAMEESP. 
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MEMBRO 12: 
 
Sexo feminino, autodeclarada branca, mineira, doutora em Estudos do Lazer pela UFMG, 
licenciada em Educação Física, servidora técnica administrativa do CEFET-MG, 
participou do “Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de 
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira 
dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG”.  
 
MEMBRO 13: 
 
Sexo feminino, autodeclarada preta, mineira, remanescente quilombola, graduada em 
Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuando no grupo de estudos em 
questões raciais - Luísa Mahin, participou do Quinto Encontro Nacional de Estudantes 
negros, negras e cotistas da UNE em Salvador/BA, servidora técnica-administrativa, 
participou do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de 
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira 
dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG". 
 
MEMBRO 14:  
 
Sexo feminino, autodeclarada preta, mineira, possui bacharelado em publicidade e 
propaganda, pós graduação em Comunicação Digital e Mídias Sociais, atuou como 
mentora de Comunicação e Marketing no Programa de Recuperação Econômica para 
Empreendedores(as) Negros(as) do Fundo Baobá, que teve o FA.VELA como parceiro 
operador e o Escola como curadoria de formação, durante o mês de junho de 2021, 
participou do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de 
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira 
dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG". 
 
MEMBRO 15:  
 
Sexo Feminino, autodeclarada preta, mineira, mestre em Engenharia Elétrica - UFMG, 
possui Graduação em Engenharia Elétrica - PUC-MG, Especialização em Gestores de 
Instituições Educacionais - CEFET-MG, participou do "Treinamento para atuação nas 
bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) 
no concurso público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do 
CEFET-MG", está participando do curso “Políticas de ações afirmativas e as bancas de 
heteroidentificação: contextos, análises e práxis” promovido pelo CGRAI/CEFET-MG. Já 
atuou em bancas de heteroidentificação. 
 
MEMBRO 16:  
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Sexo feminino, auto declarada parda, mineiro, graduada em Engenharia de Materiais 
pelo O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (UNILESTE), especialista 
em Segurança do Trabalho, servidor técnico-administrativo, participa do Grupo de 
Estudos Críticos para Relações Étnicos Sociais do CEFET-MG na unidade de Timóteo 
(GECRE), participou do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação 
de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para 
carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG", atuou em 
duas bancas de heteroidentificação para COPEVE. 
 

MEMBRO 17: 
 
Sexo masculino, autodeclarado preto, mineiro, Sociólogo e Linguista Aplicado. Doutor 
em Estudos de Linguagens pelo CEFET-MG, Mestre em Linguística Aplicada pela 
Universidade Federal de Minas Gerais; Licenciado em Sociologia pelo Centro 
Universitário Internacional e em Letras pela UFMG. Professor EBTT do CEFET-MG. 
Coordenador do Grupo de Estudos Críticos para as Relações Étnico-raciais / 
GECRE/CNPq. Autor dos livros “Racismo Estético: Descolonizando os corpos negros” 
(2020) & "Indocente" (2021). 
 
MEMBRO 18:  
 
Sexo masculino, autodeclarado preto, mineiro; graduando de marketing, Faculdade 
Pitágoras. Participou do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação 
de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para 
carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG". 
 
MEMBRO 19: 
 
Sexo masculino, autodeclarado pardo, mineiro, mestre e doutor em física pela UFMG, 
possui bacharelado e licenciatura em física pela UFV, professor do CEFET-MG, participou 
do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos 
autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira dos cargos 
técnicos administrativos em educação do CEFET-MG". 
 
MEMBRO 20: 
 
Sexo masculino, autodeclarado branco, mineiro, graduado em Ciências Contábeis pela 
FACSAL - Faculdade da Cidade de Santa Luzia, pós-graduação em Auditoria e 
Controladoria pela UNA - BH, servidor técnico administrativo do CEFET-MG, participou 
do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos 
autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira dos cargos 
técnicos administrativos em educação do CEFET-MG". 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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MEMBRO 21: 
 
Sexo feminino, autodeclarada parda, mineira, graduada em Terapia Ocupacional pela 
FCMMG, mestranda em Educação Tecnologia pelo CEFET-MG, servidora técnico-
administrativo, participou do "Treinamento para atuação nas bancas de 
heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso 
público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG. 
 
MEMBRO 22: 
 
Sexo masculino, autodeclarado preto, mineiro, mestre em Estudos de Linguagens pelo 
CEFET-MG, possui bacharelado em jornalismo, pós graduação em Gestão Estratégica da 
Comunicação, servidor técnico administrativo do CEFET-MG, participou do Curso 
“Direito e Questão Racial”, ofertado pela Escola Paulista da Magistratura, participou do 
"Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos 
autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira dos cargos 
técnicos administrativos em educação do CEFET-MG" e já atuou em bancas de 
heteroidentificação. 
 
MEMBRO 23: 
 
Sexo masculino, autodeclarado branco, mineiro, professor do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), graduado em História pela 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), mestrado em História pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutorado em História Social pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ministrou a palestra “Raça, racismo, e identidade 
brasileira: perspectivas sócio-históricas” no "Treinamento para atuação nas bancas de 
heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso 
público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG", 
tendo participado de todo o curso (2021). Participou das bancas de heteroidentificação 
para o vestibular COPEVE/CEFET-MG (2017 e 2018). Ministrou a palestra “Preconceito 
racial no Brasil e Ações afirmativas” na Semana da Consciência Negra do CEFET-MG – 
Campus Timóteo (2018), ministrou palestra “Preconceito racial no Brasil: perspectivas 
sócio-históricas” no Treinamento das bancas de heteroidentificação do CEFET-MG 
(2018) 
 
MEMBRO 24: 
 
Sexo feminino, autodeclarada parda, mineira, pós-graduada em Gestão da Informação 
e do Conhecimento, possui bacharelado em Engenharia da Produção, servidora técnico 
administrativa do CEFET-MG, participou do "Treinamento para atuação nas bancas de 
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heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso 
público para carreira dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG" e 
já atuou em bancas de heteroidentificação. 
 
MEMBRO 25: 
 
Sexo feminino, autodeclarada parda, especialista em Engenharia de Segurança do 
Trabalho e Gestão Estratégica de Pessoas, possui bacharelado em Engenharia de 
Produção, servidora técnico administrativo do CEFET-MG, participou do "Treinamento 
para atuação nas bancas de heteroidentificação de candidatos autodeclarados negros 
(pretos e pardos) no concurso público para carreira dos cargos técnicos administrativos 
em educação do CEFET-MG" e já atuou em bancas de heteroidentificação. 
 
MEMBRO 26: 
 
Sexo feminino, autodeclarado negra, natural do Espírito Santo, Mestre em 
Administração Pública, com ênfase em Projetos Sociais pela Fundação João Pinheiro-
MG, servidora técnico administrativa, assistente social do CEFET-MG. Atuou como 
docente do ensino superior nas instituições Izabela Hendrix, Una e no Instituto Direitos 
Humanos, na cidade de Belo Horizonte. Participou de curso de qualificação, ofertado 
pela CGRID para atuação em bancas de heteroidentificação dos processos seletivos da 
COPEVE-CEFET-MG. Atualmente atua e coordena bancas de heteroidentificação no 
CFET-MG. 
 
MEMBRO 27: 
 
Sexo feminino, autodeclarado branca, mineira, Graduada em Engenharia de Produção, 
pós-graduação em Engenharia de Qualidade, servidora técnica-administrativa do CEFET-
MG, participou do "Treinamento para atuação nas bancas de heteroidentificação de 
candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) no concurso público para carreira 
dos cargos técnicos administrativos em educação do CEFET-MG. 
 
MEMBRO 28: 
 
Sexo feminino, autodeclarado preta, mineira, aprendiz de Griô, educador social, 
cursando serviços sociais, liderança da CUFA Araxá, Militante,  servidora do SUAS em 
Araxá, participou do “Treinamento para atuação nas bancas de Heteroidentificação de 
candidatos autodeclarado (pretos pardos) no concurso público para carreira dos cargos 
técnicos administrativos em educação do CEFET-MG. 
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