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ADITIVO 

EDITAL 04/2021 ProCIADI/PROPAE 
 
Onde lia-se  
14. Da implementação das bolsas remuneradas e das bolsas para participação 

voluntária: 

14.1. Os/as candidatos/as selecionados/as para o ProCIADI deverão enviar os seguintes 

documentos para o e-mail: nidae@unilab.edu.br até o dia 24/11/2021.  

a)  Termo de compromisso (anexo V), datado e assinado de próprio punho ou com 

assinatura digitalizada;  

b) Cópia legível do cartão magnético da conta corrente ou conta mista (bancária e 

poupança) a ser informada para depósito mensal da bolsa; 

b) Cópia do RG para Brasileiros e do RNE ou passaporte para os estrangeiros; 

c) Cópia do CPF. 

 
 
Lê-se : 
14. Da implementação das bolsas remuneradas e das bolsas para participação 

voluntária: 

14.1. Os/as candidatos/as selecionados/as para o ProCIADI deverão enviar os seguintes 

documentos para o e-mail: cim-ciadi@unilab.edu.br  até o dia 05/01/2022.  

a)  Termo de compromisso (anexo V), datado de 6 de janeiro de 2022 e assinado de 

próprio punho ou com assinatura digitalizada;  

b) Cópia legível do cartão magnético da conta corrente ou conta mista (bancária e 

poupança) a ser informada para depósito mensal da bolsa; 

b) Cópia do RG para Brasileiros e do RNE ou passaporte para os estrangeiros; 

c) Cópia do CPF. 

15.2. A implementação das bolsas se dará no dia 6 de janeiro de 2022.  

  
 
Onde lia-se: 
16. Do Cronograma: 

EVENTO DATA 
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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 

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 
 

 
Lê-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 
cim-ciadi@unilab.edu.br  

até dia 5 de janeiro de 2022  
 

Implementação e assinatura do termo 
de compromisso  

dia 6 de janeiro de 2022 
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