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EDITAL Nº 15, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Alteração do item 5 e O Anexo II do nº13/2020, Publicado No DOU de 22 
de setembro de 2020 referente ao processo seletivo para contratação de estagiários 
remunerados da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
- UNILAB 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com a lei 12.289, de 20.07.2010, publicado no DOU 
de 21.07.2010, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10.05.2018, publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11.05.2018, considerando as competências 
delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03.08.2018, publicada no DOU nº 183 de 
07.08.2018, bem como a Portaria nº 1.126, de 11 de outubro de 2018, Art. 1º, inciso 
IV, publicada no DOU de 16.10.2018, no uso das atribuições a ele conferidas, 

5. DAS PESSOAS NEGRAS 

5.1 Em consonância com o disposto no Decreto Nº 9.427, de 28 de junho 
de 2018, destinam-se 30% (trinta por cento) das vagas, aos candidatos que no 
momento da inscrição se autodeclararem negros. 

5.1.1 A reserva de vagas de que trata o item 5.1 será aplicada quando o 
número de vagas oferecidas for igual ou superior a três. 

5.1.2 No caso de o percentual não resultar de um número inteiro, o 
quantitativo será aquele decorrente do arredondamento para o número inteiro 
subsequente se a fração for igual ou maior que cinco décimos; ou para o número 
inteiro imediatamente inferior se a fração for menor que cinco décimos. 

5.2 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles 
que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição na seleção de estágio, 
conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, cujo modelo de Declaração encontra-se disponível no Anexo IV deste Edital. 

5.3 O candidato que concorre à reserva de vagas para pessoas negras, terá 
a sua Autodeclaração confirmada por Comissão de Heteroidentificação, conforme o 
disposto na Portaria Normativa n° 04 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, de 06/04/2018, publicada no DOU de 10/04/2018. A referida Comissão 
emitirá parecer sobre a confirmação ou não da Autodeclaração, considerando, tão 
somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados, por meio de 
conferência virtual (Googel Meet), que deverá ser gravada. 



5.3.1 O link para participação na conferência será disponibilizado pela SGP 
ao candidato por e-mail no dia 05/10/2020. 

5.3.2 O candidato que não comparecer à conferência virtual para 
verificação da heteroidentificação será recolocado na lista de ampla concorrência, 
observados todos os critérios de classificação. 

5.3.3 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada pela Comissão 
de Heteroidentificação será recolocado na lista de ampla concorrência, observados 
todos os critérios de classificação. 

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 
ANEXO II 

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

De 22/09 a 
1º/10/2020 

Envio das inscrições e documentação para o e-mail 
estagio.unilab@unilab.edu.br 

Dia 06/10/2020 
Heteroidentificação das inscrições de candidatos cotistas 
autodeclarados(As) negros(as) e pardos(as). 

Dia 07/10/2020 
Publicação dos selecionados para entrevista através do site 
www.unilab.edu.br 

Dia 08/10/2020 
Prazo para interposição de recursos. Até 24h após a divulgação dos 
selecionados para entrevista. 

09/10/2020 Divulgação dos selecionados na 1ª fase após recursos. 

De 12 a 
16/10/2020 

Período de entrevistas (online) dos candidatos selecionados 

Dia 20/10/2020 Publicação do resultado da seleção no site www.unilab.edu.br 

Dia 21/10/2020 
Prazo para interposição de recursos. Até 24h após a divulgação do 
resultado da seleção. 

Dia 23/10/2020 Divulgação do Resultado final 

A partir de 
26/10/2020 

Convocações e celebração de Termos de Compromisso de Estágio. 

03/11/2020 Início das atividades. 

 


