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ADITIVO Nº 003/2022 
 AO EDITAL Nº 013/2022 

 
PROCESSO SELETIVO E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO - LETRAS E PEDAGOGIA 
MODALIDADE PRESENCIAL 

 
UNIVERSIDADE LA SALLE 

2022/1 
 
 

1. DO OBJETO 

1.1.   O Reitor da Universidade La Salle, no uso das suas atribuições legais e regimentais, torna público 

este Aditivo ao Edital nº 013/2022, referente ao processo seletivo da Universidade La Salle e concessão 

de bolsas de estudo integrais (100%), para os cursos de graduação em pedagogia e letras português, na 

modalidade presencial, no primeiro semestre letivo do ano de 2022, com o objetivo de implementar o 

Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de Professores 

e Diretores Escolares, para prorrogar o prazo de divulgação do resultado da seleção estabelecido no item 

6.1, do Edital nº 013/2022, de realização de matrícula citado no item 7.1, do Edital nº 013/2022, bem como 

requerer a apresentação de documento, conforme mencionado na alínea “g”, do item 7.2, do Edital nº 

013/2022. 

2. DA COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

2.1.   Por este Aditivo, os candidatos, professores da rede pública de ensino, devem entregar os 

documentos que comprovam o exercício da atividade de docência, junto à rede pública de ensino, 

conforme previsto na alínea “g”, do item 7.2, do Edital nº 013/2022, até às 20h, do dia 18 de fevereiro de 

2022, junto à CASA (Central de Atendimento e Sucesso do Acadêmico), prédio 01 da Universidade 

La Salle. 

2.2.  A comprovação da atuação profissional confirmando o exercício da atividade de docência, referida no 

item 2.1. supra dar-se-á através da apresentação de 01 (um) dos documentos que abaixo seguem: 

a) contrato que demonstre o exercício de docente junto ao órgão público ou; 

b) declaração emitida pelo sistema do órgão público que comprova que o mesmo é professor ou; 

c) contracheques dos últimos 03 (três) meses, neste documento deve constar a função de professor 

consignada no instrumento. 

3.  DA PRORROGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1. Fica prorrogado o prazo de publicação dos resultados dos candidatos classificados estabelecido no 

item 6.1, do Edital nº 013/2022, sendo o resultado publicado a partir do dia 21 de fevereiro de 2022. 
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3.2.  A lista dos classificados será devidamente publicada no site da Universidade La Salle, podendo ainda 

os candidatos serem comunicados diretamente por telefone, e-mail, SMS e/ou WhatsApp.  

 

4. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE MATRÍCULA 

 

4.1. Tendo em vista a prorrogação do prazo de divulgação da lista dos candidatos classificados do Edital 

nº 013/2022, o prazo de matrícula estipulado no item 7.1, do Edital nº 013/2022, será realizada do dia 

24 de fevereiro de 2022 ao dia 02 de março de 2022, com data e horário agendado na Universidade La 

Salle. 

 

4.2. Os documentos requeridos no Edital nº 013/2022, especialmente os do item 7.2 do referido Edital, 

devem ser entregues, para efetivação da matrícula, sob pena de desclassificação do candidato. 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1.  As demais previsões contidas no Edital nº 013/2022, que não foram objeto de alteração por este Edital, 

permanecem inalteradas.  

5.2. Este Edital entra em vigor imediatamente após sua publicação, revogando eventuais disposições em 

sentido contrário. 

5.3. Casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Unilasalle, em conformidade com as disposições 

legais. 

  

Canoas, 15 de fevereiro de 2022.  

  

__________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Fossatti,fsc 

                                                                       Reitor                                                                          

Universidade La Salle 

  

 
 
 
 

 
 


