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

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-970

Telefone: - h�p://www.unilab.edu.br/

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

EDITAL Nº 30/ 2021

 

A Direção do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas divulga as informações sobre datas,
horários e locais de realização das provas da seleção pública para professor subs�tuto, Setor de Estudo:
Teoria das Organizações e Administração Geral:

 
DATA PREVISÃO DE HORÁRIO/ ATIVIDADE LOCAL

11/08/21

09h - sorteio da ordem de apresentação dos
candidatos para a prova didá�ca
09h10 - sorteio do primeiro ponto para prova
didá�ca
10h10 - sorteio do segundo ponto para prova
didá�ca
11h10 - sorteio do terceiro ponto para prova
didá�ca

Sala da Direção do Ins�tuto de Ciências
Sociais Aplicadas.
Campus das Auroras, Bloco A - sala 203

12/08/21

09h10 - início da prova didá�ca primeiro
candidato
10h10 - início da prova didá�ca segundo
candidato
11h10 - início da prova didá�ca
terceiro candidato
20h00 -previsão do resultado da prova
didá�ca

 
Campus das Auroras - Unilab (número de sala
a ser confirmado)
 
Site: h�ps://unilab.edu.br/selecao-professor-
subs�tuto-icsa/ 

13/08/21 20h – previsão da divulgação do Resultado
Final Provisório

Site: h�ps://unilab.edu.br/selecao-professor-
subs�tuto-icsa/ 

16/08/21 e
17/08/21 Recursos contra o Resultado Final Provisório

Enviar e-mail para:
secretaria.icsa@unilab.edu.br até 17h do dia
17/ 08/ 2021.

18/08/21 20h – previsão da divulgação da análise dos
recursos e do Resultado Final

Site: h�ps://unilab.edu.br/selecao-professor-
subs�tuto-icsa/ 

 

 OBSERVAÇÕES:

1) O sorteio dos pontos será feito presencialmente. O candidato que não comparecer
ao sorteio da ordem dos pontos e do ponto da prova didá�ca será, automa�camente, eliminado da
seleção.

2) A prova didá �ca será realizada presencialmente, assegurando os aspectos de
biossegurança em decorrência da pandemia. Somente será admi�do à sala de provas o candidato que
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es�ver usando máscara.

3) Informa-se aos candidatos que nos termos do Edital 30/2021, o candidato é
inteiramente responsável pelos recursos u�lizados, desde data show, computador, fontes, impressões,
mapas ou pincel. Nem a banca e nem a Universidade se responsabilizará durante o processo pela
provisão de nenhum recurso sob hipóteses alguma. Nem por demoras advindas das instalações de
recursos tecnológicos, sendo inteira responsabilidade do candidato. Lembra-se também que nenhum
recurso por si só é melhor pontoado que outro, se não apenas sua adequação a proposta didá�ca
apresentada.

 

Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA)

Campus das Auroras

Rua José Franco de Oliveira, s/ n Bloco A, sala 203

CEP.: 62.790-970 - Redenção - Ceará

Telefone: (85) 3332.6114

E-mail: secretaria.icsa@unilab.edu.br

 

Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas

Documento assinado eletronicamente por SAMIA NAGIB MALUF, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 03/08/2021, às 12:04, 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 0314200
e o código CRC 80FD6DD0.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

