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Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 
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   EDITAL nº 13/2015, de 30 de abril de 2015 
 

VAGAS REMANESCENTES UNILAB – 2015.1 
Campus dos Malês (BA)  

  
Aditivo 1 

 

 Altera o Edital nº 13/2015, que trata do Processo Seletivo para vagas remanescentes nos 

cursos de graduação da Unilab no Campus dos Malês, em São Francisco do Conde, na 

Bahia 
 

A Pró-Reitoria de Graduação da Unilab, no uso de suas atribuições, vem alterar o Edital 

nº 13/2015, que trata do Processo Seletivo para vagas remanescentes nos cursos de 

graduação da Unilab no Campus dos Malês, em São Francisco do Conde, na Bahia,  
2015.1, apresentando nova redação do Caput e do Anexo I e inclusão do Item 3.5.1, conforme 

abaixo: 

 

 

Caput: 

A Pró-Reitoria de Graduação da Unilab, no uso de suas atribuições, torna 

público o processo seletivo para provimento de 113 (cento e treze) vagas 

remanescentes nos cursos de graduação da Unilab no Campus dos Malês, 

em São Francisco do Conde, na Bahia, para ingresso no 1º período letivo de 

2015, mediante aproveitamento do resultado obtido no Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM, referente ao ano de 2014. 
 

 

Item 3.5.1: 

Os candidatos classificáveis nos cursos de Humanidades ou Letras-Língua 

Portuguesa poderão optar por concorrer às vagas de outro curso, nas seguintes 

situações: 

 

a) Caso não tenha sido convocado como classificável para o curso para o qual se 

inscreveu; 

b) Caso haja vagas não ocupadas, após a chamada de classificados e classificáveis 

do curso para o qual pretende concorrer; 

c) Preencher Termo de ciência de mudança de opção de curso, a ser 

disponibilizado no ato da chamada para matrícula. 
 

 

 

 



ANEXO I 

 

Quadro de Vagas 

Local de Oferta Curso Turno AC EP Total 

Bahia Humanidades (B) Not. 49 49 98 

Letras – Língua Portuguesa (L) Not. 07 08 15 

Total  113 

 
Legenda: 

 
AC- Ampla Concorrência 
(B) - Bacharelado 
(L) - Licenciatura 
EP- Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. 
Not. - Noturno. 

 

 
As demais disposições do Edital nº 13/2015, de 30/04/2015, permanecem inalteradas. 

 
 

Acarape, 20 de maio de 2015. 

 

 

Andrea Gomes Linard 
Pró-Reitora de Graduação 


