
  

 
Ministério da Educação  

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB  
Instituto de Linguagens e Literatura – ILL.   

Processo Seletivo Simplificado para Seleção de tutores (as) presenciais e para cadastro 

de reserva para atuar no Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa, 

modalidade a distância, ofertada pela UNILAB no programa Universidade Aberta do 

Brasil  
  

Edital IEAD 09/2022  
  

  

ADITIVO II – Alteração de cronograma  

  

A Comissão do Processo de Seleção, instituída pela Portaria Nº 06 do Instituto de 

Educação a Distância - IEAD, de 26 de abril de 2022, com base no Estatuto e no 

Regimento da instituição e nas Portarias CAPES nº 102, de 10 de maio de 2019; 

CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 e na Instrução Normativa/CAPES nº 2/2017, 

torna público para a comunidade universitária e demais interessados, Aditivo II do 

Edital 09/2022, que altera o cronograma.   
  

Onde se lê, no Aditivo I:  

Divulgação do Edital  22/09/2022  

Recebimento das Inscrições - 
https://forms.gle/Nr82gvan2Brfp3Jm9  
  

22/09/2022 – 21/10/2022  

Divulgação das inscrições deferidas e 
indeferidas  

 
31/10/2022  

Recurso por indeferimento de  
inscrições  
(00:00 às 23:59, no e-mail: 
selecaoiead@unilab.edu.br) Indicar no 
Assunto o nome do Curso no qual está 
concorrendo.  

01/11/2022 

Divulgação da lista final de inscrições 
deferidas  

03/11/2022   

Resultado Parcial do processo de análise 
curricular  

04/11/2022 

  

https://forms.gle/RDMKC1LpqXB9HrE36


Recurso do Resultado (00:00 às 23:59, no e-
mail: selecaoiead@unilab.edu.br) Indicar no 
Assunto o nome do Curso no qual está 
concorrendo.  

07/11/2022   

Divulgação do Resultado Final  08/11/2022   
 

  

Leia-se:   
  

Divulgação do Edital  22/09/2022  

Recebimento das inscrições - 
https://forms.gle/Nr82gvan2Brfp3Jm9 

22/09/2022 – 28/10/2022  

Divulgação das inscrições deferidas e 
indeferidas  

 04/11/2022 

Recurso por indeferimento de 
Inscrições (00:00  às  23:59, no e-mail: 
selecaoiead@unilab.edu.br). 
 Indicar  no Assunto o nome do Curso 
no qual está concorrendo. 

 07/11/2022 
 

Divulgação da lista final de inscrições 
deferidas  

 08/11/2022 
 

Resultado Parcial do processo de análise 
curricular  

 09/11/2022 
 

Recurso do Resultado (00:00 às 23:59, no e-
mail: selecaoiead@unilab.edu.br) Indicar no 
Assunto o nome do Curso e do polo para 
o qual está concorrendo e número do 
edital.  

 

 10/11/2022 

 

Divulgação do Resultado Final  11/11/2022 

 

  

  

https://forms.gle/Nr82gvan2Brfp3Jm9
mailto:selecaoiead@unilab.edu.br


Redenção, 01 de novembro de 2022.  
  

Comissão do Processo Seletivo  


