ADITAMENTO AO EDITAL 02/2021:
Estão prorrogadas até o dia 20 de dezembro as inscrições do Edital 02/2021: “Cátedra
Presidente Lula”:
A Diretoria do Instituto Lula torna público o aditamento do Edital 02/2021 que altera o
cronograma de inscrições do Edital de “Cátedra Presidente Lula: Soberania Popular na

Era Digital”.
Estão prorrogas até o dia 20 de dezembro de 2021 até às 18h o encerramento das
inscrições para o Edital de seleção da Cátedra Presidente Lula. Segundo o novo
cronograma, a divulgação das inscrições aceitas conforme conferência da
documentação passa para quarta-feira, 23 de novembro. Alteram-se os Itens dos artigos
6°, a 10º do item IV do Edital. Os demais artigos e datas permanecem como estão:

ADITAMENTO ao EDITAL 01/2021 – INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA:
O Presidente do Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, no uso de suas atribuições
Resolve:
1. Alterar os termos do paragrafo 2º, 5º a 10º do Edital 01/2021, referentes as
datas de inscrição e divulgação das inscrições aceitas, conforme descrição
abaixo:

“Art. 2º - As candidaturas devem ser feitas em Inglês, seguindo as regras deste edital,
em formulário eletrônico, anexando os documentos necessários e apresentando
documentação comprobatória exigida até o limite de 20/12/2021.”
Art. 5º - As inscrições para o Edital de Seleção “Cátedra Presidente Lula” deverão ser
feitas entre 01/12/2021 e 20/12/2021, por meio de formulário eletrônico
https://forms.gle/P63Uc1zGSu1vYjLn9 preenchidas todas as informações, com
documentação anexada em PDF e planos de atividades conforme os anexos A e B,
juntando-se:

IV - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Art. 6º – Processo de seleção: 01/12/2021 a 30/12/2021
Art. 7º – Inscrições de 01/12/2021 a 20/12/2021

Art. 8º – 1ª. Fase - análise da documentação: 21 a 23/12/2018
Art. 9º – 2ª. Fase – analise das propostas: 28 a 30/12/2018
Art. 10º – Publicação do resultado: 21/12/2018
2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital.

São Paulo, 16 de dezembro de 2021

