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Edital Nº 51/2019 

Seleção Pública para Professor Substituto do 
Instituto de Desenvolvimento Rural - IDR 

Aditivo I 
 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA – UNILAB, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do campus das 
Auroras, torna público o presente aditivo ao Edital Nº 51/2019. Desta forma, seguem as novas 
datas e locais de evento. Mantem-se inalteradas as demais disposições do Edital 51/2019 não 
expressamente modificadas por este Aditivo. 

 

CRONOGRAMA* 
 
* o cronograma está passível de alterações, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as 

informações  junto  a  Secretaria do Instituto de Desenvolvimento Rural, Campus  das Auroras/Unilab/Redenção 

 
 
 

EVENTO DATA LOCAL 

Inscrições 09 a 13 de dezembro 
de 2019 

Secretaria do IDR, 
presencial, por procuração 
ou pelos correios 

Deferimento das  inscrições 23 de dezembro de 
2019 

Quadro de avisos do 

IDR e/ou site 

http://www.unilab.edu.br

/selecao-professor-

substituto/ 

Apresentação de recurso em caso 
de indeferimento da inscrição 

26 e 27 de dezembro 
de 2019 

Secretaria do DR, 
presencial, por procuração 
ou pelo correio eletrônico 
(secretariaidr@unilab.edu.

br), conforme ANEXO V 
deste edital 
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Divulgação do julgamento dos 
recursos contrários ao resultado ao 
indeferimento da inscrição  e 
Homologação das inscrições 

02 de janeiro de 2020 Quadro de avisos do 
IDR e/ou site 

http://www.unilab.edu.br

/selecao-professor-

substituto/ 

Sorteio presencial dos pontos 13 e 14 de janeiro de 
2020 

Unilab, campus das 

Auroras, sala 203 (Direção 

do IDR), bloco B 

Realização da Prova didática 14 e 15 de janeiro de 
2020 

Unilab, sala a confirmar 

Resultado provisório da prova 
didática 

17 de janeiro de 2020 Quadro de avisos do 

IDR e/ou site  

http://www.unilab.edu.b

r/selecao-professor-

substituto/ 

Apresentação de Recurso contrário 
ao resultado da Prova Didática 

20 de janeiro de 2020, 
até às 16h 

Secretaria do IDR, 
presencial, por procuração 
ou pelo correio eletrônico 
(secretariaidr@unilab.edu.

br), conforme ANEXO V, 
deste edital 

Divulgação do julgamento dos 
recursos contrários ao resultado da 
Prova Didática 

21 de janeiro de 2020 Quadro de avisos do 

IDR e/ou site  

http://www.unilab.edu.br

/selecao-professor-

substituto/ 

Divulgação do resultado da Prova 
de Títulos 

22 de janeiro de 2020 Quadro de avisos do 

IDR e/ou site  

http://www.unilab.edu.b

r/selecao-professor-

substituto/ 
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Apresentação de recurso contrário 
ao resultado da Prova de títulos 

23 de janeiro 2020 Secretaria do IDR, 

presencial, por 

procuração ou pelo 

correio eletrônico 

(secretariaidr@unilab.ed

u.br), conforme ANEXO 

V, deste edital 

Divulgação do julgamento dos 
recursos contrários ao resultado da 
Prova 

24 de janeiro 2020 Quadro de avisos do 

IDR e/ou site  

http://www.unilab.edu.b

r/selecao-professor-

substituto/ 

Resultado final 27 de janeiro 2020 Quadro de avisos do 

IDR e/ou site  

http://www.unilab.edu.b

r/selecao-professor-

substituto/ 
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