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HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Em atenção à Súmula nº 266, do Superior Tribunal de Justiça, as condições para a
homologação das
inscrições em um processo seletivo são: O envio da documentação completa e o
pagamento da taxa
de inscrição na forma e prazos previstos no edital de seleção.
 
COMISSÃO PRELIMINAR
Terminado o prazo de inscrições estabelecido pelo Edital nº 47/2022, de 25 de novembro
de 2022, a
Comissão Preliminar, instituída pela Portaria IEDS/UNILAB nº 46, de 28 de novembro de
2022,
analisou os requerimentos de inscrição, chegando ao seguinte resultado:
 
CANDIDATOS(AS) COM INSCRIÇÕES DEFERIDAS
Setor de Estudo: Circuitos Elétricos /Instalações Elétricas /Eficiência Energética
 
- Herivelton Alves de Oliveira
- Jairo Lima do Nascimento
- Wyara Maria Carlos Souza Pontes
 
RECURSOS
No caso de indeferimento da inscrição, o candidato poderá interpor recurso ao Conselho de
Unidade
Acadêmica do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, com efeito
suspensivo, no
prazo de 03 (três) dias úteis, improrrogáveis, contados da data imediatamente posterior à
data da
divulgação das inscrições deferidas e indeferidas na página eletrônica da Unilab.
Somente caberá recurso ao CONSUNI contra qualquer ato praticado pela Comissão
Julgadora e/ou
Diretoria do Instituto, por estrita arguição de nulidade, sem efeito suspensivo, no prazo de
03 (três)
dias úteis, contados da data imediatamente posterior à data de divulgação oficial no site
institucional
da UNILAB.
A interposição de recursos somente será recebida:
I - Por e-mail; e
II - Dentro do prazo;
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María Cristiane Martins de Souza 
Diretora IEDS 

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTIANE MARTINS DE
SOUZA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 28/11/2022, às 18:25, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0581448 e o código CRC A1D572B0.

Referência: Processo nº 23282.018424/2022-21
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