Serviço Público Federal
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
EDITAL Nº 01/2020/IFAL, DE 09 DE JANEIRO DE 2020.
Processo Seletivo Simplificado para Contratação Imediata e Cadastro de Reserva de Professor Substituto EBTT

O presidente da Comissão Permanente de Concurso (COMPEC) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Alagoas, designado pela Resolução 24/2019-REIT (11.01), de 26 DE SETEMBRO DE
2019, torna público os currículos dos membros da Comissão de Heteroidentificação, instituída pela Portaria
3568 de 15 de outubro de 2019, conforme estabelece o §2º, Art. 7º, Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de
2018, da SEGEP/MPDG, responsáveis pelas análises das declarações das/os candidatas/os negras/os do edital
nº 01/2020/ifal, de 09 de janeiro de 2020.
MEMBRO 1 - ANA LADY DA SILVA
Sexo Feminino, autodeclarada negra, paulistana, professora EBTT, participou de oficina sobre a Temática de
Heteroidentificação racial em bancas e já atuou em banca de heteroidentificação.
MEMBRO 2 - MARIA DE FATIMA VIANA
Sexo feminino, autodeclarada negra, alagoana, professora EBTT, participou de oficina sobre a temática e
heteroidentificação racial e banca de concurso, possui especialização em relações ético-racial. Participa da
comissão de bolsa formação para quilombola do IFAL.
MEMBRO 3 - MARIA BETÂNIA VILAR DE SOUZA
Sexo feminino, autodeclarada parda, alagoana, assistente de alunos, participou de oficina de sobre a temática
e heteroidentificação, racial e banca de concurso para docentes, atualmente presidente da comissão do
processo seletivo do IFAL.
MEMBRO 4 - LEMBERG CRISTINA DOS SANTOS MAFRA BARBOSA
Sexo feminino, autodeclarada parda, pernambucana, professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico EBTT, participou de oficina sobre a temática de heteroidentificação racial em bancas e atuou em banca de
heteroidentificação.
MEMBRO 5 - LUÍS ANTÔNIO COSTA SILVA (Lula)
Sexo masculino, autodeclarado negro, alagoano, professor EBTT, participou de oficina sobre a temática e
heteroidentificação racial e banca de concurso, possui especialização em relações étnico-racial. Pesquisador
sobre a questão étnicorracial no IFAL.
MEMBRO 6 - AMARO HÉLIO LEITE DA SILVA
Sexo masculino, possui Graduação em Ciências Sociais, especialização em História do Nordeste, Mestrado em
Sociologia e Doutorado em História. É docente EBTT, atua no Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena e
no Grupo de Estudos, Memória, Tecnologia e Etno-história (GEMTEH). Tem experiência em pesquisa sobre os
índios de Alagoas e como professor de Sociologia e Antropologia.
MEMBRO 7 - Tâmara Lúcia dos Santos Silva
Sexo Feminino. Negra de cor Parda. Professora EBTT. Participou da Formação para banca de validação de
autodeclaração do SISU 2019 UFAL - Promoção da Igualdade Racial e enfrentamento ao racismo: a
heteroidentificação nas políticas de ação afirmativa da UFAL, ministrada pelo Prof. Dr. Adilson Pereira dos
Santos UFOP. Participante da Formação no Seminário de Avaliação da Implantação das Comissões de
Validação da Autodeclaração das cotas Étno-raciais. Participante do 5° encontro e da 4ª Jornada Científica de
Comunidades Quilombolas e Povos Tradicionais de Terreiros de Alagoas (Enconquite).

MEMBRO 8 - CLARA SUASSUNA FERNANDES
Sexo Feminino, autodeclarada parda, pernambucana, professor, participou de oficina sobre a temática de
heteroidentificação em bancas, pesquisadora na temática das relações étnicorraciais e políticas afirmativas.
MEMBRO 9 – Ana Luiza Aráujo Porto.
Sexo feminino, autodeclarada branca, alagoana, Doutora em Educação, professora de História do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, participou da oficina sobre a temática da heteroidentificação em bancas de
concursos públicos, tem produção científica com a temática étnico-racial.
MEMBRO 10 - –Fabrício Tavares da Silva.
Sexo masculino. autodeclarado preto, alagoano, Mestre em Sociologia, professor de História do Ensino Básico ,
Técnico e Tecnológico, participou da oficina sobre a temática da heteroidentificação em bancas de concursos
públicos, membro do NEABI-IFAL desde 2019.
MEMBRO 11- mauricio dos santos correia.
Homem autodeclarado negro, candomblecista, licenciado em Geografia, especialista em educação, militante
dos movimentos negro, pesquisador na área de religião afro descendente, participou da oficina sobre a
temática da heteroidentificação em bancas de concursos públicos.
MEMBRO 12 - Elaine Cristina Rapôso dos Santos.
Sexo feminino, autodeclarada branca, alagoana, Doutora em Estudos Literários Educação, professora de
Língua Portuguesa do Ensino Básico , Técnico e Tecnológico. Integrou o Comitê Pró-Equidade de Gênero e
Raça e a Comissão de Gênero e Raça do Ifal. Participou da oficina sobre a temática da heteroidentificação em
bancas de concursos públicos. Trabalha com formação de leitoras e leitores para o combate às desigualdades
de gênero, raça e classe, a partir de textos de autoria feminina no projeto Leia Mulheres Marechal Deodoro.
MEMBRO 13 – ANA ROBERTA BELO MATOS DE FIGUEIREDO.
Sexo feminino, autodeclarada parda, graduada em Administração, possui especialização em Gestão de
Pessoas, com ênfase em Marketing Pessoal, participou da oficina sobre a temática da heteroidentificação em
bancas de concursos públicos.

Maceió, 05 de fevereiro de 2020.

