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1º TERMO ADITIVO AO EDITAL PROEX 02/2021 – BOLSISTA VOLUNTÁRIO 

DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E 

CULTURA 

 

A Pró-reitora de Extensão, Arte e Cultura – PROEX da UNILAB torna público o 

aditamento ao EDITAL PROEX 02/2021, onde se lê: 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Os interessados em serem bolsistas voluntários deverão realizar a inscrição no período de 

9 a 17 de fevereiro de 2021 em formulário próprio para essa finalidade, disponibilizado 

no link: https://forms.gle/GpCB59TmyrgJ3aH89  , anexando comprovante de matrícula 

no período letivo atual, currículo lattes e breve carta de apresentação, descrevendo os 

interesses em participar das atividades de bolsista voluntário de Arte e Cultura.  

Na breve Carta de apresentação deverá descrever um pouco sobre você, a sua experiência 

com eventos dentro e fora da Universidade, o porquê de querer participar como bolsista 

voluntário, qual a sua expectativa. Além disso, descrever informações sobre o uso de 

redes sociais, comunicação e divulgação de ações realizadas ou que participaste. 

 

DO RESULTADO 

O resultado da seleção de bolsistas voluntários será divulgado na página da Proex até o 

dia 11 de março de 2021. 

 

CRONOGRAMA: 

 

DATAS ETAPAS 

09/02/2021 Publicação do edital 

09 a 17/02/2021 Inscrição dos candidatos 

18 a 25/02/2021 Análise das Inscrições 

01 a 03/03/2021 Resultado Preliminar 

04 a 05/03/2021 Recursos 

11/03/2021 Divulgação do resultado da seleção dos candidatos 

A partir do 15/03/2021 Reuniões e formação com a Equipe da Proex 

 

http://link/


leia-se: 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Os interessados em serem bolsistas voluntários deverão realizar a inscrição no período de 

9 a 28 de fevereiro de 2021 em formulário próprio para essa finalidade, disponibilizado 

no link: https://forms.gle/GpCB59TmyrgJ3aH89  , anexando comprovante de matrícula 

no período letivo atual, currículo lattes e breve carta de apresentação, descrevendo os 

interesses em participar das atividades de bolsista voluntário de Arte e Cultura.  

Na breve Carta de apresentação deverá descrever um pouco sobre você, a sua experiência 

com eventos dentro e fora da Universidade, o porquê de querer participar como bolsista 

voluntário, qual a sua expectativa. Além disso, descrever informações sobre o uso de 

redes sociais, comunicação e divulgação de ações realizadas ou que participaste. 

 

DO RESULTADO 

O resultado da seleção de bolsistas voluntários será divulgado na página da Proex até o 

dia 16 de março de 2021. 

 

CRONOGRAMA: 

 

DATAS ETAPAS 

09/02/2021 Publicação do edital 

09 a 28/02/2021 Inscrição dos candidatos 

01 a 08/03/2021 Análise das Inscrições 

09 a 10/03/2021 Resultado Preliminar 

11 a 12/03/2021 Recursos 

16/03/2021 Divulgação do resultado da seleção dos candidatos 

A partir de 18/03/2021 Reuniões e formação com a Equipe da Proex 

 

 

 

Redenção/CE, 18 de fevereiro de 2021. 

 

Prof. Dr. Carlos Mendes Tavares 

Pró-Reitor de Extensão, Arte e Cultura – PROEX/UNILAB 

http://link/

