
                                                                       

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS  

 
Edital N° 02/2016/OBSERVE/PROPAE 

Seleção de Bolsista para o Observatório da Vida Estudantil da Unilab (OBSERVE/Unilab)  

 

Retificação Nº 01 

 Onde se lê:  

 

4. DA INSCRIÇÃO 

Para realizar a inscrição, o/a candidato/a deverá efetivar os seguintes procedimentos: 

4.1.1 Preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site da Unilab, no endereço 

eletrônico: www.unilab.edu.br 

4.1.2 Enviar para o e-mail coest@unilab.edu.br  no período de 17:00 horas do dia 18 de Abril 

de 2016 às 23:59 do dia 20 de Abril de 2016, horário de Fortaleza, os seguintes documentos: 

a) Carta com apresentação dos motivos pelos quais se interessa por participar do 

projeto (Documento de texto, máximo de uma lauda, tamanho A4, orientação 

retrato, fonte Times, tamanho 12 e espaçamento 1,5, margem superior e inferior 

2,5cm, esquerda e direita 3cm); 

b) Cópia digitalizada do CPF; 

c) Declaração ou Comprovante de Matrícula atualizado. 
 

Leia-se:  

4. DA INSCRIÇÃO 

Para realizar a inscrição, o/a candidato/a deverá efetivar os seguintes procedimentos: 

4.1.1 Preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site da Unilab, no endereço 

eletrônico: www.unilab.edu.br 

4.1.2 Enviar para o e-mail coest@unilab.edu.br  no período de 17:00 horas do dia 18 de Abril 

de 2016 às 23:59 do dia 22 de Abril de 2016, horário de Fortaleza, os seguintes 

documentos: 

a) Carta com apresentação dos motivos pelos quais se interessa por participar do 

projeto (Documento de texto, máximo de uma lauda, tamanho A4, orientação 

retrato, fonte Times, tamanho 12 e espaçamento 1,5, margem superior e inferior 

2,5cm, esquerda e direita 3cm); 

b) Cópia digitalizada do CPF; 

c) Declaração ou Comprovante de Matrícula atualizado. 
 

 Onde se lê:  

5. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

5.1. O/a candidato/a interessado/a em participar do processo seletivo para bolsista do 

OBSERVE/Unilab deverá atender aos seguintes requisitos: 

http://www.unilab.edu.br/
mailto:coest@unilab.edu.br
mailto:coest@unilab.edu.br


I. Estar regularmente matriculado/a em curso de graduação presencial da Unilab no 

trimestre letivo corrente; 

II. Ter cursado e concluído, no mínimo, o quarto trimestre letivo do seu curso de graduação; 

 

Leia-se:  

 
5. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

5.1. O/a candidato/a interessado/a em participar do processo seletivo para bolsista do 

OBSERVE/Unilab deverá atender aos seguintes requisitos: 

I. Estar regularmente matriculado/a em curso de graduação presencial da Unilab no 

trimestre letivo corrente; 

II. Ter cursado e concluído, no mínimo, o quarto trimestre letivo do seu curso de graduação 

ou qualquer trimestre do Segundo Ciclo para estudantes Graduados no 

Bacharelado em Humanidades (BHU) – Antropologia, História, Pedagogia ou 

Sociologia.  

 

 

 Onde se lê:  

 

9. DO CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA 

Período de divulgação do Edital  11 a 15 de Abril de 2016 

Período de inscrições 18 a 20 de Abril de 2016  

Período de seleção 26 a 28 de Abril de 2016 

Divulgação e homologação de selecionados/as 29 de Abril de 2016 
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9. DO CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA 

Período de divulgação do Edital  11 a 15 de Abril de 2016 

Período de inscrições 18 a 22 de Abril de 2016  

Período de seleção 26 a 28 de Abril de 2016 

Divulgação e homologação de selecionados/as 29 de Abril de 2016 

 

 

As demais disposições do Edital N° 02/2016/OBSERVE/PROPAE, de 12 de Abril de 2016 

permanecem inalteradas.  

 

 

Prof. Dr. Alexandre Cunha Costa 

Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis PROPAE/Unilab 

SIAPE: 2059551 

 

 


