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EDITAL Nº 18/2018 – PROGRAD/PIBID/CAPES/UNILAB 

 

 

Seleção de Estudantes para Bolsas de Iniciação à Docência 

 

 

ADITIVO 01/2018 

 
 

Altera o Edital nº 18/2018/PROGRAD/PIBID/CAPES/UNILAB, que trata da Seleção de 

Bolsistas para atuação no PIBID.  

 

8.1.1. As inscrições ocorrerão entre os dias 15 de junho a 10 de julho de 2018, exclusivamente de 

forma virtual no e-mail indicado para componente de inscrição constante no Anexo III.  

 

8.1.4. A homologação das inscrições será enviada no dia 11 de julho de 2018 exclusivamente para 

o e-mail indicado pelo candidato no requerimento de inscrição.  

 

8.2 Documentação necessária: 

 
VII – Comprovante de matrícula ou declaração da Coordenação que comprove o vínculo; 

IX – Anexo II preenchido e assinado, acompanhado dos comprovantes de títulos informados; 

 

 

9.1. A seleção considerará, para fins de ordem de classificação, resguardada a concorrência, os 

seguintes parâmetros: 

 

II – Nota do Curriculum da Plataforma Freire conforme ficha de análise que se encontra no 

anexo II do presente Edital com documentação comprobatória; 

III – Análise do Histórico Escolar. 

 

9.2. A nota final será obtida a partir da somatória das três notas acima 

descritas (IDE e currículo).  

 

9.3. Como critério de desempate será utilizado respectivamente: maior 

pontuação no currículo, maior pontuação no Histórico Escolar, maior IDE, maior idade. 
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9.4. Divulgação do resultado final poderá ser realizada no site da 

Unilab e/ou por email aos/as candidatos/as no dia 16 de julho de 2018. 
 

10. DO CRONOGRAMA 

 

Nº Fases Datas 

01 Lançamento do Edital 15 de junho de 2018 

02 Inscrição dos Candidatos 15 de junho a 10 de julho de 2018 

03 Homologação das inscrições 11 de julho de 2018 

04 Submissão de Recurso da homologação 11 e 12 de julho de 2018 

04  Resultado parcial 13 de julho de 2018 

05 Submissão de recurso do Resultado Parcial 13 e 14 de julho de 2018 

06  Resultado Final 16 de julho de 2018 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

As dúvidas devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico indicado no anexo III 

considerando o componente de inscrição do/a candidato/a.  

Não sendo possível informar todos os itens de pontuação do Currículo por problema no sistema 

da Plataforma Freire os/as candidatos/as não serão prejudicados/as, pois serão considerados os 

documentos comprovantes anexados. Documentos complementares do currículo serão recebidos até 

o dia 10 julho de 2018 para quem enviou inscrição até o dia 25 de junho de 2018.   

 

 

 

Acarape-CE, 25 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Andrea Gomes Linard 

Pró-Reitora de Graduação 

 

mailto:prograd@unilab.edu.br

