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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA TUTOR A DISTÂNCIA UAB – 2019 
 

ADITIVO I 
 

 A comissão de seleção do presente processo seletivo, em consonância com a portaria CAPES 102/2019, 
resolve fazer as seguintes alterações: 

 
No item 6.2, onde se lê: 

 
A inscrição será realizada, gratuitamente, exclusivamente via Internet, no formulário eletrônico 

de inscrição do dia  15  de outubro ao dia 30 de outubro de 2019, será aceita apenas uma única inscrição 
por candidato. 

 
Leia-se: 

 
A inscrição será realizada, gratuitamente, exclusivamente via Internet, no formulário eletrônico 

de inscrição do dia  15  de outubro ao dia 15 de novembro de 2019, será aceita apenas uma única 
inscrição por candidato. 

 
 

No item 8.7, onde se lê: 
 

O resultado preliminar será publicado nos sites: www.unilab.edu.br e  
http://iead.unilab.edu.br/categorias/editais/ no dia 08/11/2019 a partir das 17 horas. 

 
Leia-se: 

 
O resultado preliminar será publicado nos sites: www.unilab.edu.br e  

http://iead.unilab.edu.br/categorias/editais/ no dia 25/11/2019 a partir das 17 horas. 
 
 
 

No item 8.8, onde se lê: 
 

O resultado final da análise curricular será publicado nos sites: www.unilab.edu.br e 
http://iead.unilab.edu.br/categorias/editais/ no dia 08/11/2019 a partir das 17 horas. A Unilab não se 
responsabilizará pela informação direta dos resultados aos candidatos, os quais deverão consultar o 
referido link para a obtenção desta informação. 

 
Leia-se: 

 
O resultado final da análise curricular será publicado nos sites: www.unilab.edu.br e 

http://iead.unilab.edu.br/categorias/editais/ no dia 29/11/2019 a partir das 17 horas. A Unilab não se 
responsabilizará pela informação direta dos resultados aos candidatos, os quais deverão consultar o 
referido link para a obtenção desta informação. 
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O item 9, DOS RECURSOS, ficará como se segue: 
 

9.1. Será facultado ao candidato apresentar um único recurso, devidamente fundamentado, em 
cada etapa de recurso. 

9.2. O recurso indeferimento de inscrições deverá ser interposto, pelo e-mail 
selecaoiead@unilab.edu.br, no dia  19/11/2019, e o recurso ao resultado preliminar deve ser interposto 
entre os dias 26 e 27 de novembro, de acordo com os horários especificados no cronograma (item 15). 

9.3. O candidato deverá utilizar-se de linguagem clara, consistente e objetiva em seu pleito. 
Recurso inconsistente ou que desrespeite a comissão será preliminarmente indeferido. 

9.4. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de revisão de recurso ou recurso de 
recurso. 

 
 

 
 

O item 15, CRONOGRAMA, ficará como se segue: 
 

 
15. CRONOGRAMA 

 
 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrição dos candidatos Início: 15/10/2019 
A partir das 00h 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd4lb79CvuTFVD-I
BLu5S4L5XnUW2p0HXpg1N_
XGzv1FpnsCA/viewform 

Término: 15/11/2019 Até 23h59min 

Divulgação das inscrições 
deferidas e indeferidas 

18/11/2019 Até 23h59min http://iead.unilab.edu.br/categoria
s/editais/ 

Recurso por indeferimento de 
inscrições 

19/11/2019 Até 23h59min Através do email 
selecaoiead@unilab.edu.br 

Divulgação da lista de 
inscrições deferidas 

20/11/2019 Até 23h59min http://iead.unilab.edu.br/categoria
s/editais/ 

Divulgação do resultado 
Preliminar (Resultado final 
da análise curricular) 

25/11/2019 A partir das 17h http://iead.unilab.edu.br/categoria
s/editais/ 

Interposição de recursos ao 
resultado preliminar 

Início: 26/11/2019 A partir das 00h 
Através do email 
selecaoiead@unilab.edu.br Término: 27/11/2019 Até 23h59min 

Publicação do resultado final 29/11/2019 A partir das 17h http://iead.unilab.edu.br/categoria
s/editais/ 

 
 
 
 
 
 
 

Allberson Bruno de Oliveira Dantas 
Coordenador UAB/Unilab 
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