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EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA LIGA 

ACADÊMICA DE ESTÉTICA E COSMÉTICOS (LAEC) DA UNINASSAU 

RECIFE, POLO CAXANGÁ 

 

 
A coordenação do Curso de Estética e Cosméticos da UNINASSAU 

RECIFE, Unidade CAXANGÁ no uso de suas atribuições, torna pública a 

realização de processo seletivo de 10 (dez) vagas para o ingresso na Liga 

Acadêmica de Estética e Cosméticos (LAEC) para o período de 12 meses, a partir 

da data da divulgaçãodo resultado desta seleção. 

A LAEC tem como objetivo promover atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, agregando a formação acadêmica dos alunos participantes, bem 

como o desenvolvimento científico e conhecimento teórico/prático relacionado 

às práticas de procedimentos/tratamentos estéticos. 

Estarão aptos a se inscreverem os discentes regularmente matriculados 

a partir do 1º período do Curso de Estética e Cosméticos da UNINASSAU 

RECIFE, Unidade CAXANGÁ. O processo seletivo constará de entrevista, 

avaliação dohistórico escolar e estar matriculado ou já ter cursado a disciplina de 

Estética e Cosmética: Profissão e Carreira. 

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial através 

do preenchimento do formulário disponibilizado na coordenação de Estética e 

Cosmética - Unidade Caxangá. O candidato deverá apresentar no ato da 

inscrição uma cópia impressa do: 

1) Documento de identificação oficial com foto (carteira de identidade, 

carteira de habilitação); 

2) Currículo lattes; 



 

 

3) Foto 3x4 atualizada; 

4) Taxa de R$20,00 (vinte reais) em dinheiro. 

O período de inscrição será de 02/05/2022 a 12/05/2022 até 22h. 

A entrevista acontecerá no Bloco A da Uninassau Recife, Campus Caxangá, 

no dia 16/05/2022 às 18h, e terá duração de 15 minutos. A coordenação da 

LAEC dar-se-á o direito de aguardar no máximo 15 minutos após o tempo 

estipulado para o início da entrevista (17h) que acontecerá por ordem pré- 

determinada anteriormente e divulgada no dia 13/05/2022 no blog do curso. Em 

eventual atraso que supere este período, o candidato será eliminado, não 

recebendo direito ao reembolso do valor pago pela inscrição. 

O não comparecimento implicará na eliminação do candidato, sem direito a 

reembolso. Caso o aluno seja reprovado, o valor pago pela inscrição será 

reembolsado. 

O resultado será divulgado em até dez dias da data da realização da 

entrevista por meio do blog do curso. 

 

Este edital entra em vigor a partir da presente data. 

 

 
Recife, 29 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Profa. MSc Jéssica Gomes Alcoforado de Melo 

Coordenadora de Curso 


