
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD nº. 176/2018, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LA-
TINO-AMERICANA – UNILA, designado pela Portaria UNILA nº. 394, de 30 de junho de 2017,
com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA nº. 042, de 25 de janeiro de 2017, nos ter-
mos da legislação,

RESOLVE

Tornar público o resultado das inscrições referentes à seleção de servidores para aplicação e fiscali-
zação das provas – avaliações específicas – do processo seletivo para preenchimento de vagas ocio-
sas, para ingresso em 2019.1, seleção realizada via Edital PROGRAD nº. 173/2018, de 06 de no-
vembro de 2018.

1. DOS RESULTADOS

1.1 O resultado das inscrições, constando data e hora da inscrição, e classificação, consta no Anexo
I do presente edital.

1.2  Os candidatos classificados até a posição de nº. 14 (quatorze) na modalidade de aplicador de
prova, e classificados até a posição de nº. 09 (nove) na modalidade de fiscal de corredor, ficam des-
de já convocados a comparecer às 12h, no Campus UNILA Jardim Universitário, portando os se-
guintes documentos:

a) Declaração de liberação da chefia imediata, constante no Anexo I do Edital 173/2018;
b) Declaração de que não está gozando período de férias, nem que está afastado/licenciado 
da UNILA, no dia 16 de novembro de 2018;
c) Documento oficial de identificação com foto, dentro do prazo de validade.

1.3 A declaração descrita no item 1.2, “b”, será enviada no e-mail institucional dos servidores sele-
cionados, acompanhada de outras informações pertinentes, para orientação dos mesmos.

1.4 Havendo dúvidas sobre orientações, procedimentos, ou acerca do presente resultado, qualquer
interessado poderá entrar em contato com a Divisão de Seleção de Alunos, por meio do e-mail
selecao.alunos@unila.edu.br.
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Pró-Reitor de Graduação
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