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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

NÚCLEO DE LÍNGUAS

  

  

DESPACHO

Processo nº 23282.413323/2020-06

EDITAL Nº 03/2021 - 20 DE JANEIRO DE 2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS INSTITUCIONAIS DO NÚCLEO DE
LÍNGUAS DA UNILAB (NUCLI/ILL/UNILAB)

 

O Núcleo de Línguas (NucLi) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira (UNILAB), órgão
complementar vinculado ao Ins�tuto de Linguagem e Literaturas (ILL), funcionando sob a Resolução Complementar CONSUNI n.º 1, de
29 de julho de 2020, torna público o ADITIVO I do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA DE BOLSAS
INSTITUCIONAIS DO NÚCLEO DE LÍNGUAS DA UNILAB (NUCLI/ILL/UNILAB).

 
ADITIVO I

 

                       NO ITEM 2: DAS INSCRIÇÕES

 
 

Perde o seu efeito o subitem 2.2.8: Para os candidatos brasileiros do Núcleo de português língua estrangeira (PLE),
autodeclaração de que possui proficiência em língua portuguesa; para os candidatos estrangeiros de português língua estrangeira,
declaração feita por docente da Unilab que cer�fique que o candidato possui proficiência em português em nível mínimo B1, de
acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para línguas (QECR). (Cf. Anexo II deste Edital).

 
 
                       NO ITEM 7: ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA
 

ONDE SE LÊ:

 

7.1.3. Par�cipar de encontros pedagógicos com as coordenações - de área e geral, com carga horária de 4 (quatro) horas
semanais para o planejamento dos cursos visando ao bom andamento das a�vidades do NucLi/ILL.

 

LEIA-SE:

 

7.1.3. Par�cipar, no Estado do Ceará, de encontros pedagógicos com as coordenações de área e geral, com carga horária
de 4 (quatro) horas semanais, para o planejamento dos cursos, visando ao bom andamento das a�vidades do NucLi/ILL.

 

                              NO ITEM 8: DOS PERÍODOS E PRAZOS

 

                             ONDE SE LÊ:

 

Ação Data
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1. Inscrições via e-mail do núcleo de línguas 25/01 a 29/01/2021
2. Divulgação da lista de candidatos aptos a par�ciparem das

etapas seguintes 02/02/2021

 
 
 

3. Prova didá�ca + entrevista de língua inglesa

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca examinadora)
 
 

Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato via e-
mail

 
 

4. Prova didá�ca + entrevista de língua espanhola

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca examinadora)
Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato via e-

mail
 
 

6. Prova didá�ca + entrevista de português língua
estrangeira

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca examinadora)
Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato via e-

mail

 
 

6. Prova didá�ca + entrevista de libras

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca examinadora)
Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato via e-

mail
 
 

7. Prova didá�ca + entrevista de língua italiana

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca examinadora)
Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato via e-

mail
 
 

8. Prova didá�ca + entrevista de língua francesa

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca examinadora)
Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato via e-

mail
9. Resultado parcial da prova didá�ca + entrevista 08/02/2021

10. Análise do currículo 08/02/2021
11. Período para recurso da prova didá�ca 09/02/2021

12. Resultado do recurso 10/02/2021
13. Resultado Final do processo sele�vo simplificado 11/02/2021

14. Início da vigência da bolsa 12/02/2021

 

                        LEIA-SE:
 

 
Ação Data

1. Inscrições via e-mail do núcleo de línguas 25/01 a 31/01/2021
2. Divulgação da lista de candidatos aptos a par�ciparem das etapas

seguintes 02/02/2021

 
 
 

3. Prova didá�ca + entrevista de língua inglesa

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca
examinadora)

Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato
via e-mail

 
 

4. Prova didá�ca + entrevista de língua espanhola

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca
examinadora)

Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato
via e-mail

 
 

6. Prova didá�ca + entrevista de português língua estrangeira

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca
examinadora)

Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato
via e-mail

 
 

6. Prova didá�ca + entrevista de libras

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca
examinadora)

Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato
via e-mail

 
 

7. Prova didá�ca + entrevista de língua italiana

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca
examinadora)

Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato
via e-mail

 
 

8. Prova didá�ca + entrevista de língua francesa

04 e 05 de fevereiro de 2021 (Com data a ser definida pela banca
examinadora)

Horário e link da plataforma Google Meet a ser enviado para cada candidato
via e-mail
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9. Resultado parcial da prova didá�ca + entrevista 08/02/2021
10. Análise do currículo 08/02/2021

11. Período para recurso da prova didá�ca 09/02/2021
12. Resultado do recurso 10/02/2021

13. Resultado Final do processo sele�vo simplificado 11/02/2021
14. Início da vigência da bolsa 12/02/2021

 

Acarape, 29 de janeiro de 2021.

 

Profa. Dra. Kaline Araujo Mendes de Souza

Coordenadora Subs�tuta do Núcleo de Línguas/ILL/Unilab

 

Documento assinado eletronicamente por LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 29/01/2021, às
15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KALINE ARAUJO MENDES DE SOUZA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em
29/01/2021, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0233379 e o código CRC C4EAC24F.
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