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1º TERMO ADITIVO AO  EDITAL PROEX 02/2019 - PROEX/UNILAB 
MONITORIA  VOLUNTÁRIA DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DE ARTE E 

CULTURA 
 
 

A Pró-reitora de Extensão, Arte e Cultura – PROEX da UNILAB torna público o              
aditamento ao  EDITAL PROEX 02/2019, onde se lê: 
 

DAS INSCRIÇÕES 
Os interessados em serem monitores voluntários deverão realizar a inscrição no período            
de 11 a 22 de março em formulário próprio para o fim, disponibilizado no link ,              
anexando comprovante de matrícula no período letivo atual, currículo lattes e breve            
carta de apresentação, descrevendo os interesses em participar da atividade de monitoria            
de Arte e Cultura. 
 
DO RESULTADO 
O resultado final da seleção de monitores voluntários será divulgado na página da             
PROEX a partir do dia 12 de abril de 2019. 
 
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO: 

DATAS ETAPAS 

11/03/2019 Publicação do edital 

11 a 22/03/2019 Inscrição dos candidatos 

06 a 10/03/2019 Análise das Inscrições 

25 a 28 /03/2019  Resultado Preliminar 
 

29/03/2019 
 

Recursos 
 

1º/04/2019 Divulgação do resultado da seleção de Monitores 
 

https://goo.gl/forms/sZV1tlktMwz5bTNH3


leia-se: 
 
DAS INSCRIÇÕES 

Os interessados em serem monitores voluntários deverão realizar a inscrição no período            
de 11 a 31 de março em formulário próprio para o fim, disponibilizado no link ,              
anexando comprovante de matrícula no período letivo atual, currículo lattes e breve            
carta de apresentação, descrevendo os interesses em participar da atividade de monitoria            
de Arte e Cultura. 
 
DO RESULTADO 
O resultado final da seleção de monitores voluntários será divulgado na página da             
PROEX a partir do dia 12 de abril de 2019. 
 
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO: 

DATAS ETAPAS 

11/03/2019 Publicação do edital 

11 a 22/03/2019 Inscrição dos candidatos 

1ª  a 5/04/2019 Análise das Inscrições 

8 /04/2019  Resultado Preliminar 
 

9/04/2019 
 

Recursos 
 

12/04/2019 Divulgação do resultado da seleção de Monitores 
 
 
 
Redenção/CE, 26 de março de 2019. 
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