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EDITAL Nº 02/2021 - CANCELAMENTO DO EDITAL CEAD N° 005/2021

PROCESSO Nº 23106.049346/2021-66
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA EQUIPE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - CEAD/UNB
1. O Centro de Educação a Distância da Universidade de Brasília (CEAD/UnB) torna público o
cancelamento do Edital CEAD nº 05/2021, publicado em 7 de maio de 2021, visando à seleção de
bolsista na modalidade Apoio Técnico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - B, para a
execução de a vidades de pesquisa e apoio, cadastradas como ação de extensão, com vigência até
12/2021.
2. A decisão tem como base o disposto no item 12.4 do referido Edital, que assegura ao CEAD/UnB o
direito de cancelar, anular ou adiar o processo sele vo por mo vo de conveniência e oportunidade, e se
jus ﬁca pela observância extemporânea e irretratável de equívoco técnico na especiﬁcação do perﬁl da
vaga e dos consentâneos requisitos.
3. Visando à correição, à transparência e à adequação ao melhor interesse da Administração Pública, o
processo sele vo em epígrafe será objeto de reanálise e eventual republicação.
4. Os candidatos até então inscritos no certame serão individualmente no ﬁcados por mensagem
eletrônica.
5. Situações omissas ou não esclarecidas poderão ser decididas e encaminhadas administra vamente
pelo CEAD/UnB, devendo ser formuladas ao endereço eletrônico cead@unb.br no prazo de até 2 (dois)
dias úteis contados da publicação deste.
Brasília-DF, 17 de maio de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Le cia Lopes Leite, Diretor(a) do Centro de Educação a
Distância da Universidade de Brasília, em 17/05/2021, às 15:54, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 6674464 e
o código CRC 2B3D2682.
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