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Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB   
Instituto de Educação a Distância - IEAD  

Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Estagiários, para cadastro de reserva, do 
Instituto de Educação a Distância (IEAD), da UNILAB. 

Edital IEAD – 031/2020 
  
A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, por meio            
do Instituto de Educação a Distância - IEAD, torna público o Processo Seletivo Simplificado              
para a seleção de estagiários, apoio presencial, para cadastro de reserva, do Instituto de              
Educação a Distância (IEAD), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia           
Afro-Brasileira – UNILAB. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 A presente seleção tem como objetivo selecionar até 09 (nove) estagiários para o IEAD, por                
meio de processo público de seleção, para cadastro de reserva. 
 
1.2 A presente seleção não gera qualquer vínculo empregatício, seja ele de natureza estatutária              
ou celetista. A seleção será realizada para o período de até 01 (hum) ano, na qualidade de                 
bolsista da UNILAB. 
 
1.3 As atribuições, pré-requisitos e atividades do bolsista estão discriminados neste edital. 
 
1.4 A participação do candidato implica ciência dos requisitos exigidos para a vaga e              
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá              
alegar desconhecimento. 
 
1.5 O cronograma de atividades do presente processo seletivo será o seguinte: 
 

Divulgação do Edital 04/09/2020 

Período de Inscrição 04/09/2020 a  
21/09/2020 

Divulgação do Resultado Parcial das Inscrições 24/09/2020 

Recurso ao Resultado Parcial das Inscrições 25/09/2020 

Resultado Final das Inscrições 29/09/2020 

Divulgação do Resultado Parcial da Análise Curricular 02/10/2020 

Recurso Resultado Parcial da Análise Curricular 05/10/2020 

Divulgação do Resultado Final 08/10/2020 
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1.6 As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer alterações, enquanto não consumada a fase              
que lhe disser respeito. 
1.7 A bolsa a ser concedida aos estagiários selecionados não poderá ser acumulada com outras,               
cujo pagamento tenha por base a Lei Federal nº 11.273, de 06 de fevereiro de 2006. 

2. DOS REQUISITOS 
 
2.1 Poderão se candidatar para atuar como Estagiários “bolsistas”, com recebimento de bolsas,             
aqueles que atenderem todos os critérios listados abaixo, mediante documentação          
comprobatória: 
 

a) Estar regularmente matriculado como discente e comprovadamente frequentando curso de          
nível superior na UNILAB na data de publicação deste edital e durante todo o período do                
estágio; 

b) Ser discente do curso de Bacharelado em Administração Pública ou do curso de             
Engenharia da Computação da UNILAB; 

c) Ter cursado no máximo 80% (oitenta por cento) dos créditos do respectivo curso de nível               
superior dos cursos discriminados. 

d) Possui Índice de Desenvolvimento Estudantil (IDE) igual ou maior que nota 7,0; 
e) Dedicar um mínimo de 20 (vinte) horas semanais de trabalho presencial no IEAD, e em 

casos excepcionais e acordados com o supervisor imediato, de forma remota; 
f) Possuir no máximo 2 (duas) reprovações em disciplinas no currículo; 
g) Não possuir, na vigência da bolsa, vínculo empregatício ou outra modalidade de bolsa, 

excetuados bolsas e auxílios de assistência estudantil ou equivalente; 
h) Desejável à internet e preferencialmente, dispor de dispositivo eletrônico tal como 

computador, celular ou tablet para acesso e comunicação; 
i) Possuir conhecimento e habilidades de uso de ferramentas de comunicação (e-mail, 

WhatsApp, Telegram etc); 
j) Possuir conhecimento dos softwares do pacote Office e/ou similares para editoração de 

textos, softwares de apresentação e planilha eletrônica; 
k) Desejável possuir conhecimento dos softwares livres para edição de vídeo, imagem e áudio 

(Kdenlive, Windows Movie Maker, Audacity, Inkscape) e/ou similares para editoração de 
vídeos, bem como ferramentas para armazenamento em nuvem; 

 
 
2.2 Considera-se aluno da UNILAB o discente que esteja cadastrado no sistema SIGAA da              
UNILAB como matriculado e ativo, cursando pelo menos 1(um) disciplina durante o período a              
ser realizado o estágio. 
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3. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 
 
3.1 O(s) estagiário(s) desenvolverá(ão) suas atividades no Polo de Educação à distância nos             
Municípios de Redenção-CE e Acarape-CE, sendo suas tarefas voltadas para a atividades de             
suporte e auxílio administrativas e pedagógicas do IEAD.  
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1 As inscrições ocorrerão no período das 00:00 hs do dia 04/09/2020 até as 23:59h do dia                 
21/09/2020, através de formulário digital disponível no link:        
https://forms.gle/tz1FkRKUTjnZ7hwF9 
4.2 A inscrição deverá ser feita por meio do preenchimento do formulário de inscrição disponível               
conforme item 4.1 e envio da documentação de forma online no momento da inscrição. 
4.3 De acordo com o Decreto n° 8.727, de 28/04/2016, é facultada inscrição com o uso do nome                  
social, nome pelo qual prefere ser chamado cotidianamente e que reflete sua identidade de              
gênero em contraste com seu nome oficialmente registrado. 
4.4  No momento da inscrição, deverão ser enviadas de forma online, em arquivo único              
(formato PDF e legível) as cópias dos seguintes documentos: 
a) Documento de identificação oficial com foto brasileiros (RG, CNH ou Passaporte) ou RNE              
para estrangeiros; 
b) CPF válido; 
c) Declaração de que é aluno regularmente matriculado em curso de nível superior na UNILAB               
no curso de bacharelado em administração pública ou engenharia da computação; 
d) Histórico escolar completo, no qual conste o Índice de Desenvolvimento Estudantil (IDE)             
Acadêmico; 
g) Comprovante de residência em nome do candidato (emitido há pelo menos 90 dias da data de                 
publicação deste edital) ou declaração preenchida pelo candidato conforme Anexo III; 
h) Currículo Lattes (link do currículo para acesso na plataforma do CNPq);  
i) Termo de compromisso (anexo II); 
j) Certidão de quitação com as obrigações eleitorais emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral; 
k) Certificado de Reservista ou certificado de dispensa de incorporação, para os candidatos do              
sexo masculino; 
l) Documentos comprobatórios para análise dos títulos e currículo. 
 
4.5 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e              
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que após a realização da inscrição, o               
candidato não poderá alegar desconhecimento. 
4.6 A divulgação dos Resultados Parcial e Final da Análise da Análise das Inscrições dos               
candidatos será realizada no site (www.iead.unilab.edu.br) conforme cronograma. 



 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB   
Instituto de Educação a Distância - IEAD  

Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Estagiários, para cadastro de reserva, do 
Instituto de Educação a Distância (IEAD), da UNILAB. 

Edital IEAD – 031/2020 
 
4.7 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de todos os atos deste               
edital, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a esse processo seletivo, os quais             
serão sempre afixados nos locais especificados no item anterior. 
4.8 Será de total responsabilidade do candidato a veracidade das informações constantes no             
Formulário de Inscrição, bem como a anexação de toda a documentação exigida neste Edital.              
Caso verificada a não autenticidade das informações e documentos prestados, o candidato será             
eliminado do processo. 
4.9 Caso os documentos obrigatórios (subitem 4.4) estejam ilegíveis, a inscrição será indeferida.             
Os documentos referentes às comprovações de Análise Curricular que estiverem ilegíveis não            
serão considerados para pontuação. 
4.10 A Comissão de avaliação não se responsabiliza por inscrições não recebidas em decorrência              
de erros de preenchimento do formulário de inscrição. 
4.11 Em caso de indeferimento da inscrição, caberá recurso à Comissão de avaliação, nos prazos               
e locais estabelecidos no cronograma deste edital. 
4.12 Não será aceita, em qualquer hipótese, a realização de entrega ou juntada de documentos               
após a confirmação da inscrição. 
4.13 Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não atenda a todos os               
requisitos estabelecidos neste edital, está será cancelada. 
 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS 
 
5.1 Após o período de inscrição estipulado no subitem 4.1, a seleção dos candidatos será               
realizada por comissão formada por representantes do IEAD. 
  
5.2 Caso o candidato não envie corretamente a documentação estipulada no subitem 4.4 será              
automaticamente eliminado deste processo seletivo. 
  
5.3 O processo de seleção será composto por etapa única de Análise Curricular. 
 
5.4 Critérios para Análise Curricular  
 

 Desempenho /Atuação Critério Pontuação 

  
  

I - Rendimento Acadêmico 

9 < = IDE < = 10 30 (trinta) pontos 

8 < = IDE < 9 20 (vinte) pontos 

7 < = IDE <  8 10 (dez) pontos 
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II - Cursos de formação em EaD com carga horária 
mínima de 12 horas 

5 pontos por curso 

III - Cursos voltados para a área de informática com 
carga horária mínima de 12 horas. 

5 pontos por curso 

IV - Cursos voltados para a área de administração 
com carga horária mínima de 12 horas 

5 pontos por curso 

 
5.5  Em caso de empate, os critérios de desempate são: 
a)  Candidato com maior idade. 
b)  Maior média do Índice de Desenvolvimento Estudantil (IDE) 
c)  Maior quantidade de créditos cursados; 
 
5.6 A divulgação do Resultado Parcial da Análise Curricular dos candidatos e do Resultado              
Final será realizada no site (www.iead.unilab.edu.br) conforme cronograma. 
 
5.7 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de todos os atos deste               
edital, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a esse processo seletivo, os quais             
serão sempre afixados nos locais especificados no item anterior 

6. DOS RECURSOS 
 
6.1 Será facultado ao(a) candidato(a) apresentar um único recurso, nas datas estabelecidas            
conforme cronograma, devidamente fundamentado e obrigatoriamente seguindo o modelo         
proposto no Anexo IV. 
 
6.2 O recurso deverá ser interposto, através do endereço eletrônico: selecaoiead@unilab.edu.br,           
nas datas estabelecidas conforme cronograma, e segundo modelo Anexo IV. 
  
6.3 O(a) candidato deverá utilizar-se de linguagem clara, consistente e objetiva em seu pleito.              
Recursos inconsistentes ou que desrespeitem a comissão serão indeferidos. 
 
6.4 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de revisão de recurso ou recurso de               
recurso.   
  
6.5 Recursos encaminhados fora da data e horário estipulados não serão considerados. 
  
6.6 Caberá à comissão decidir pelo deferimento ou não do recurso apresentado pelo candidato. O               
resultado do Recurso será divulgado no site (www.iead.unilab.edu.br). 
  
6.7 Não serão analisados documentos enviados juntamente com os recursos.  

http://www.iead.unilab.edu.br/
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7. DA CONVOCAÇÃO 
 
 
7.1 Os candidatos selecionados serão convocados de acordo com a classificação e de acordo              
com a necessidade da UNILAB; 
 
7.22 Após a convocação, o candidato selecionado deverá entregar a seguinte documentação no             
IEAD: 
 
a) Formulário de cadastramento de bolsista preenchido, devidamente assinado e com           
reconhecimento de firma em cartório; 
b) RG e CPF (cópia acompanhado do original para devida autenticação); 
c) Comprovante de residência (atualizado) ou declaração de residência Anexo I - (cópia             
acompanhado do original para devida autenticação) 
d) Comprovante de quitação com a justiça eleitoral; 
e) certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação, para os candidatos do              
sexo masculino (cópia acompanhado do original para devida autenticação); 
f)  Currículo Padrão – Modelo CAPES – Anexo III; 
g) Histórico Escolar atualizado; 
h) Termo de compromisso assinado; 
h) Termo de compromisso de estágio - Anexo II; 
  
7.33. A não observância dos prazos e procedimentos a serem adotados pelos candidatos             
convocados, ensejará sua substituição pelo próximo classificado com maior pontuação. 
 

8. DAS VAGAS E DO PAGAMENTO DA BOLSA  
 
8.1 O presente edital visa à seleção, para cadastro de reserva, para a função de estagiários no 
IEAD, com um máximo de vagas conforme quadro I: 
 

 Quadro I – Vagas para Estagiários  

Curso Vagas 

Bacharelado em Administração Pública 5 

Engenharia da Computação 4 

 

8.2 Após a seleção, os nomes dos candidatos aprovados serão encaminhados para a coordenação              
UAB da UNILAB para homologação. 
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8.3 Os candidatos classificados além das vagas ofertadas, irão compor o quadro de classificáveis              
do cadastro de reserva. 
 
8.4 A Bolsa de estagiário a ser paga pela UNILAB será no valor de R$ 400,00 (quatrocentos                 
reais), por mês;  
 
8.5. Para recebimento da bolsa o candidato deverá apresentar toda a documentação exigida. 
 
8.6 O estagiário contratado poderá ser desligado do programa a qualquer tempo, por solicitação,              
por deixar de cumprir com as atividades pertinentes à função, por conduta inadequada, por              
indisponibilidade de tempo para o exercício das atividades, por indisponibilidade de recursos            
financeiros provenientes da UNILAB. 
  
8.7 A UNILAB poderá, de forma fundamentada, suspender o pagamento das bolsas sempre que              
ocorram situações que permitam a adoção da providência. 
  
8.8 As atividades desenvolvidas não geram, em qualquer hipótese, vínculo empregatício, e o             
estagiário poderá ser desvinculado a qualquer momento por interesse da UNILAB. 
  
8.9 Dúvidas e informações sobre o processo seletivo deverão ser encaminhadas somente através             
do e-mail (selecaoiead@unilab.edu.br). 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
9.1 A inscrição do candidato ao presente processo seletivo implicará o conhecimento das             
instruções contidas neste Edital e que expressamente concorda com os seus termos. 
  
9.2 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que              
verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo e, caso tenha sido aprovado, será             
comunicado o ocorrido à UNILAB para realizarem os procedimentos cabíveis. 
9.3 Os candidatos classificados serão chamados quando se caracterizar a necessidade efetiva pela             
UNILAB. 
9.4 O processo seletivo terá validade de 1 (hum) anos, a partir da data da publicação de seu                  
resultado.  
9.5 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas o encaminhamento da documentação           
do candidato à UNILAB, ficando a concretização do cadastramento condicionada à observância            
das disposições legais pertinentes, do interesse e conveniência da UNILAB. 
9.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todas as informações              
relativas ao processo seletivo regido por esse Edital. É importante ainda que os candidatos não               
deixem para realizar as inscrições nos últimos dias do processo, sob pena, de não conseguirem               
acesso aos formulários em tempo hábil. 
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9.7   Em qualquer etapa do processo seletivo será excluído o candidato que utilizar meio                
fraudulento, meio ilícito, proibido ou extrapolar qualquer prazo estabelecido neste edital. 
  
  
9.8 Os casos omissos serão decididos pela Comissão de avaliação do processo seletivo. 
  
  

Redenção, 04 de Setembro de 2020. 
  
 

 
Comissão do Processo de Seleção  
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ANEXO I - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
  
Eu,__________________________________________, portador (a) do RG nº      

___________________  expedido     em______________, pelo ______________ inscrito(a) no      

CPF/MF sob o nº ______________, declaro, para os devidos fins de comprovação de residência,              

sob penas da Lei (art.2º da Lei 7.115/83), que sou residente e domiciliado na,              

__________________________________________, nº _________, complemento    

__________,bairro ____________, CEP ____________, na cidade de____________, Estado        

____________   

Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar a sanção penal prevista no art.                
299 do Código Penal, in verbis: 
  
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou               
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de                  
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 
  
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um)                     
a 3 (três) anos, se o documento é particular” 
  
  
 
 
   

____________ (cidade) ____________ de ____________ de 2020 
   

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO 
 

Declaro, para os devidos fins, que eu, 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nome, nacionalidade, endereço, nº do RG e CPF), candidato (a) à vaga como estagiário no               

âmbito da UNILAB tenho ciência das obrigações inerentes no que diz respeito ao cumprimento              

mínimo de 20 (vinte) horas presenciais semanais. 

  
Nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas: 
  

I – Destinar, diariamente, no mínimo um turno de 4 (quatro) horas de atividades pedagógicas e                
administrativas no Instituto de Educação a Distância (IEAD); 
  
II – Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa com recursos                 
do FNDE, CAPES e CNPq conforme Portarias nº 183, de 21 de outubro de 2016, Portaria nº 15, de                   
23 de janeiro de 2017 e Portaria nº 139, de 13 de julho de 2017. 
  
  
A inobservância dos requisitos citados acima implicará o cancelamento da bolsa. 
  
  

Local e data: 
  
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO III - CURRÍCULO PADRÃO 
1 - Identificação 
Nome Completo 
Sexo:   ☐ Masculino        ☐ Feminino 
RG: 
CPF: 
UF:  
Endereço: Número: 
Complemento: Bairro: 
CEP: Município: 
UF:  
Telefone residencial: (   ) 
Telefone celular: (   )  
E-mail:                                                               E-mail alternativo: 
 
2 - Curso 
 
Curso de Atuação: ______________________________ 
Média do Índice de Desenvolvimento Estudantil (IDE): ___________________ 
Quantidade total de disciplinas do curso: __________________ 
Quantidade total de disciplinas cursadas: __________________ 
 
3 - Conhecimentos em Informática 
 
Processamento de texto ☐Básico ☐Mediano ☐Avançado 
Planilhas eletrônicas ☐Básico ☐Mediano ☐Avançado 
Navegação na internet ☐Básico ☐Mediano ☐Avançado 
 Ambiente Moodle ☐Básico ☐Mediano ☐Avançado 
 
 
Responsabilizo-me, sujeito às penas da lei, pela veracidade destas informações prestadas. 
 
Data:       /      /  
 
Assinatura 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 
 
Eu, ____________________________________________________________________________  

portador(a) do documento de identidade nº ____________ inscrito(a) _________ no CPF nº            

__________________, apresento recurso junto esta Comissão do Processo Seletivo Simplificado Nº           

031/2020. 

Objeto da Contestação: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Os argumentos são: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Documentos anexos: 
 
 

______________________(Cidade),___ de _____ de 2020. 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 

 


