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Olá candidato/a,

Os candidatos autodeclarados pretos e pardos que concorrerem na modalidade       
de vagas reservadas pela Lei nº 12.711, de 2012, dos códigos L2, L6, L10 e L14, 
classificados dentro do número de vagas, deverão passar pelo procedimento             
de heteroidentificação complementar à autodeclaração de pessoas negras 
(direcionados aos candidatos pretos e pardos) e de aferição da condição de indígena 
autodeclarada (para os candidatos indígenas), observado o cronograma disposto no 
ANEXO B do Edital REI/IFPE nº 07/2023.

Estas instruções têm o objetivo de facilitar a compreensão para envio do conteúdo 
necessário ao procedimento de negros/as (pretos/as e pardos/as). Leia com atenção.

º        O/A candidato/a deverá iniciar uma conversa individual no WhatsApp com 
o número (81) 98191-5680.

º        O/A candidato/a deverá seguir as instruções do assistente virtual para 
confirmar sua identificação, de acordo com as informações prestadas no ato
da inscrição no Sisu.



º       Caso o/a candidato/a se autodeclarar preto/a ou pardo/a, selecione o 
número correspondente:

 

º        O/a candidato/a deverá ter em mãos o seguinte conteúdo:

º       Chegou o momento de encaminhar o vídeo. Lembre-se que:

No caso de de envio de vídeo selecione a opção:



b)     Caso deseje enviar arquivo 
em PDF, selecione a opção:

º       Chegou o momento de encaminhar a documentação. Lembre-se que:

a)     No caso de de envio de foto, selecione a opção:

º      Agora é seguir o passo a passo para envio do conteúdo.



º       A conclusão do envio dos dados para heteroidentificação ou aferição 
da condição de indígena será confirmada mediante o recebimento do código 
identificador via WhatsApp e da mensagem de finalização.
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ATENÇÃO:

º O WhatsApp com o número (81) 98191-5680 não será utilizado para 
esclarecimento de dúvidas dos candidatos, esse canal é exclusivo para recebimento 
do conteúdo da heteroidentificação e de aferição da condição de indígena.

º Caso exista qualquer dúvida acerca do envio do conteúdo, o/a candidato/a 
deverá utilizar o sistema de atendimento disponível no link 
https://atendimentoingresso.ifpe.edu.br, através da categoria “SISU”.

º O/A candidato/a deverá acompanhar os resultados do procedimento de 
heteroidentificação ou aferição da condição de indígena, de acordo com o 
cronograma do processo seletivo, através do site 
https://www.ifpe.edu.br/ingresso/estude-no-ifpe/sisu/sisu-2023


