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ADITIVO 

EDITAL 04/2021 ProCIADI/PROPAE 
 

Seleção de bolsistas do Programa de Tutoria para apoio ao estudante pai/mãe do 
Centro Integrado de Atenção ao Desenvolvimento Infantil – ProCIADI. 

 
 

A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE), no uso das suas 

atribuições legais e administrativas, com base na Portaria 04/2020/PROPAE, de 11 de 

Novembro de 2020, resolve alterar a redação dos seguintes trechos do Edital para o 

processo seletivo de bolsistas que atuarão junto ao Programa de Apoio à(ao) estudante-

mãe/pai desenvolvido no âmbito do Centro Integrado de Atenção ao Desenvolvimento 

Infantil da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(ProCIADI/Unilab). 

 
Onde se lê:  
  
10.5. O/a candidato/a poderá (não é exigência) se autodeclarar preto/a ou pardo/a, 
deficiente, africano/a, quilombola, indígena, de comunidades tradicionais, 
trans, cigano, refugiado, ou com privação de liberdade, a fim de concorrer pela vaga de 
ação afirmativa, preenchendo o anexo IV. 
 
 
Leia-se: 
 
10.5. Caso o/a candidato/a queria concorrer à vaga designada para ação afirmativa 
(conforme item 3.2 deste edital) é obrigatório se autodeclarar ou preto/a ou pardo/a, 
ou deficiente, ou africano/a, ou quilombola, ou indígena, ou de comunidades 
tradicionais, ou trans, ou cigano, ou refugiado, ou com privação de liberdade, 
preenchendo o anexo IV do presente Edital.  
 
Parágrafo Único: a autodeclaração não é obrigatória para os/as candidatos/as que irão 
concorrer às vagas para bolsistas do ProCIADI/Unilab na ampla concorrência.  
 
 
Onde se lê: 
 
16. Do Cronograma: 

EVENTO DATA 

Período de divulgação do Edital de 18 a 25 de outubro de 2021 
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Divulgação preliminar das inscrições  27 de outubro de 2021 

Recursos das inscrições 28 de outubro de 2021 

Divulgação da homologação das 
inscrições 

29 de outubro de 2021 

Divulgação do Resultado Preliminar 8 de novembro de 2021 

Recursos do resultado  9 e 10 de novembro de 2021 

Divulgação da homologação dos 
selecionados/as 

12 de novembro de 2021 

Envio dos documentos contidos no item 
14.1 do presente edital para o email 
nidae@unilab.edu.br 

de 19 a 24 de novembro de 2021 
 

 
 
Leia-se: 
 
16. Do Cronograma: 

EVENTO DATA 

Período de divulgação do Edital de 18 a 25 de outubro de 2021 
 

Divulgação preliminar das inscrições  27 de outubro de 2021 

Recursos das inscrições 28 de outubro de 2021 

Divulgação da homologação das 
inscrições 

29 de outubro de 2021 

Divulgação do Resultado Preliminar 8 de novembro de 2021 

Recursos do resultado  9 e 10 de novembro de 2021 

Envio da autodeclaração caso o/a 
candidato/a queria concorrer à vaga de 
ação afirmativa 

12 -15 de novembro de 2021 

Divulgação da homologação dos 
selecionados/as 

18 de novembro de 2021 

Envio dos documentos contidos no item 
14.1 do presente edital para o email 
nidae@unilab.edu.br 

de 19 a 24 de novembro de 2021 
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EDITAL Nº 04/2021/PROPAE – ProCIAD 

 

ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO PARA AUTODECLARAÇÃO À AÇÃO AFIRMATIVA   

 

 

Ao  Comitê gestor do ProCIADI, 

 

 

EU ______________________________________________________________ (nome 

do candidato), de nacionalidade ____________________, documento de identidade nº 

_____________/ ________(órgão expedidor) e/ou Passaporte nº 

_______________________, CPF_________________________, residente à 

______________________________________________________________________

_________(endereço completo), telefone(s) ____________________________, e-mail 

_________________________________, me 

autodeclaro/a________________________________, de acordo com o item 3.2 e 10.5 

desse Edital nº 04/2021/PROPAE/Pro-CIADI. 

 

 

Nestes termos, pede deferimento, 

 

 

___________, ___________ de _________ de 2021. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do/a Candidato/a) 
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EDITAL Nº 04/2021/PROPAE/ ProCIAD 

 

ANEXO V 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA REMUNERADO(A)  

CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - 

CIADI/IH 

DADOS DO ESTUDANTE  

  

NOME:  

  

NACIONALIDADE:  

  

CPF:  

  

ENDEREÇO:   

CEP:    

CIDADE:  

TELEFONE:    

EMAIL:  

CURSO:                                                                TRIMESTRE/ANO DE INGRESSO NA UNILAB:  

  

  

Na condição de bolsista remunerado do Centro Integrado de Atenção ao 

Desenvolvimento Infantil – Pro-CIADI com valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), DECLARO estar ciente de que:  

  

1. Desenvolverei atividades definidas em plano de trabalho sob orientação;  

2. Cumprirei carga horária de, no mínimo 12 horas e no máximo 20 horas semanais 

distribuídas de acordo com necessidades do CIADI e com minha disponibilidade. 

3. Apresentarei relatório mensal de atividades, indicando, quando for o caso, 

resultados/produtos da bolsa.  

4. Farei referência a minha condição de bolsista do Pro-CIADI/Unilab em todas as 

situações que se fizerem pertinentes. 

5. Comprovarei minha frequência mensalmente, a cada quinto dia útil, junto ao Pro-

CIADIPROPAE mediante entrega de folha de frequência assinada; 

6. A bolsa poderá ser concedida por, no mínimo, 11 parcelas mensais, 

correspondentes ao desenvolvimento de atividades, a critério do Pro-

CIADI/Propae/Unilab, renovável por um máximo de 11 (onze) meses; 
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7. Informarei ao Pro-CIADI/Propae/Unilab quando da interrupção ou desistência da 

bolsa ou do Curso (cancelamento ou trancamento de matrícula), durante o seu período 

de concessão;  

8. Manterei atualizada a minha base cadastral, especialmente os dados referentes ao 

endereço, telefones e e-mail.  

 

___________________/Ce, _____de __________________ de 20____.  

  

  

  

Assinatura do(a) bolsista:      

 

           

__________________________________________________________________ 

 

   


