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Nota de Esclarecimento 

 

Após análise do edital 003/2016, a comissão responsável por este, concluiu 

ser viável algumas alterações no edital, bem como nos anexos 2 e 3, sendo a principal 

destas alterações o modo de inscrição, a saber: 

"O (a) candidato (a) deverá efetivar sua inscrição por meio do preenchimento da Ficha de 

Inscrição, Anexo 3, no período entre 18.04.2016 a 25.04.2016.  

O formulário de inscrição deverá ser entregue presencialmente ou enviado por 

SEDEX, PAC ou AR para a Diretoria de Educação Aberta e a Distância – DEAAD, 

localizada no Campus da Liberdade, Redenção/Ceará, à Avenida da Abolição, 3, Centro, 

CEP 62790-000 ou para a Coordenação do Polo de São Francisco do Conde, localizado 

no Campus dos Malês, São Francisco do Conde/Bahia, à Avenida Juvenal Eugênio 

Queiroz, s/n, Centro, CEP 43900-000, com os anexos solicitados no item 6.1, sem 

autenticação e em envelope aberto, no caso de inscrição presencial. 

O horário de atendimento para recebimento presencial é de 8h30min às 11h e de 

12h30min às 16h30min. Só será aceita a inscrição recebida no período e horário 

definido neste edital, inclusive a inscrição enviada pelo SEDEX, PAC ou AR. O (a) 

candidato (a) que enviar a inscrição e documentos pelo SEDEX, PAC ou AR deverá 

enviar para o e-mail da DEAAD (deaad@unilab.edu.br), em forma digital, o comprovante 

de postagem até o horário de atendimento para recebimento presencial." 

A comissão julgou necessária tal alteração, porque entende que a inscrição 

por e-mail pode prejudicar algum candidato, devido a quantidade de documentos. 

Os arquivos foram substituídos na página da Educação a Distância: 

http://www.unilab.edu.br/editais-cead/. Desse modo, é necessário que o candidato 

faça uma leitura nesse novo edital, para que não haja problemas com sua inscrição. 

A Diretoria de Educação Aberta e a Distância – DEAAD pede desculpas pelos 

transtornos e agradece a compreensão. 

 

Atenciosamente, 

 

Maria Aparecida da Silva 

Diretora de Educação Aberta e Distância 

 

http://www.unilab.edu.br/editais-cead/

