
 

 

 

 
 

EDITAL PROGRAD Nº 23/2022, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 

SELEÇÃO DE MONITORES PARA O PROGRAMA 

DE BOLSA DE MONITORIA (PBM) 

CONVOCAÇÃO N° 5 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no 

uso de suas atribuições legais, convoca os/as candidatos/as listados/as nesta convocação. Para atender esta 

convocação o/a candidato/a deve, no período de 20/10/2022 à 24/10/2022, manifestar interesse adotando os 

seguintes procedimentos: 

 
1) Enviar mensagem para o e-mail, pbm@unilab.edu.br, do Programa de Bolsa de Monitoria. 

1.1 A mensagem de e-mail deve seguir o modelo da Figura 1, apenas substituindo os campos em 

negrito pelos dados do/a candidato/a. 

 

Figura 1: Modelo do e-mail. 

 
1.2 Anexar ao e-mail: 

a) RG ou RNE 

b) CPF 

c) Comprovante de conta corrente bancária (extrato simples, cópia do cartão ou contrato de abertura de conta), caso o/a 
candidato/a tenha sido selecionado/a para vaga com bolsa. 

d) Atestado de Matrícula no período letivo 2022.1 emitido por meio do SIGAA. 
 

Observação: 
▫ A documentação deve ser digitalizada em PDF e deve ser enviada em um único arquivo. 

▫ Não serão aceitos documentos em formato diferente do PDF. 
▫ A digitalização deve estar de forma nítida e não serão aceitos documentos ilegíveis. 
▫ Não serão aceitos documentos enviados fora do prazo estabelecido. 
 

2) Após o envio da mensagem de e-mail o/a candidato/a deve preencher sua ficha cadastral acessando o 

formulário disponível em: https://forms.gle/wsUEY96oWEc6TFvu7 

 

 

3) O/A candidato/a convocado/a que não realizar o envio da documentação especificada, no prazo estabelecido 

nesta convocação, será considerado/a desclassificado/a.

mailto:pbm@unilab.edu.br
https://forms.gle/wsUEY96oWEc6TFvu7


 

 
 
 
 

LISTAGEM DE CONVOCADOS 
 
 

 
 

SEQ. 
 

ESTADO 
 

INSTITUTO 
 

CURSO 
 

VAGA REMUNERADA 
 

VAGA VOLUNTARIA 

1 BAHIA IHL PEDAGOGIA 
THIAGO LIMA DE JSEUS 
EVANGELISTA 

- 

2 CEARÁ IH PEDAGOGIA SHIRLEY SILVA RAMOS - 

3 CEARÁ IH HISTÓRIA FRANCISCA GECIELE BRITO SILVA - 

4 CEARÁ ICEN FÍSICA EURICO EDVAL SILVA ARAUJO NETO - 

5 CEARÁ ICEN MATEMÁTICA JANAÍNA GOMES FERREIRA SOUSA - 

 

Redenção,  20 de outubro de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES 

Pró-reitora de Graduação 


