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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras , Acarape/CE, CEP 62.790-970 

Telefone: (85) 3332-6109 - h�p://www.unilab.edu.br/ 
  

TERMO ADITIVO

Processo nº 23282.016596/2022-60

  

A DIRETORA DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS) DA
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), no uso de
suas atribuições legais, e considerando o previsto no Art. 24 do Regimento da UNILAB, torna público o 1º
Termo Adi�vo ao Edital IEDS/UNILAB nº 10, de 18 de outubro de 2022, conforme abaixo especificado.

 

1. Onde se lê:

1.3. Estabelece-se o prazo máximo de 07 (sete) dias para publicação do Edital de eleição a contar da data
de publicação da portaria de nomeação da comissão receptora. 
1.3.1. A publicação do Edital de eleição será realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis pela
Direção do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável após a entrega da minuta do edital
pela comissão receptora. 
1.4. Estabelece-se o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a conclusão dos trabalhos das
comissões e para a apresentação do resultado final e dos documentos comprobatórios do processo à
Secretaria do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, que encaminhará à Reitoria a lista
de nomes para que seja realizada a escolha e nomeação do(a) Vice-Diretor(a) do IEDS.

 

2. Leia-se:

1.3. Estabelece-se o prazo máximo de 20 (vinte) dias para publicação do Edital de eleição a contar da data
de publicação da portaria de nomeação da comissão receptora. 
1.3.1. A publicação do Edital de eleição será realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis pela
Direção do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável após a entrega da minuta do edital
pela comissão receptora. 
1.4. Estabelece-se o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos das comissões e
para a apresentação do resultado final e dos documentos comprobatórios do processo à Secretaria do
Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, que encaminhará à Reitoria a lista de nomes
para que seja realizada a escolha e nomeação do(a) Vice-Diretor(a) do IEDS.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 01/11/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0565471 e
o código CRC DB88D2C9.
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