
 

 

 

Ministério da Educação 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 
End. Avenida Presidente Dutra nº 2965 Bairro: Centro 

 

Portaria nº 551/2014/GR/UNIR Porto Velho, 30 de maio de 2014. 

 

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, artigo 
11 do Estatuto da UNIR, o Decreto Presidencial publicado no D.O.U. nº. 86, de 04 de maio de 2012, 
seção 2, p.1, considerando o que consta no Memorando nº 448/PROGRAD, de 30/05/2014, e em 
atendimento a determinação da Comissão Superior do Concurso do Edital 07/GR/UNIR/2014, que pede 
constituição de nova Banca Examinadora para realização das provas didática e títulos, para professor 
do magistério superior para o Campus de Guajará-Mirim na área de Educação/Fundamentos da 
Educação – código 7000006,  

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - Tornar sem efeito os resultados das provas didáticas e títulos divulgados na sala 

sete do Campus de Guajará-Mirim, situado na BR 425, Bairro Jardim das Esmeraldas, cidade de 

Guajará-Mirim – RO. 

Art. 2º - Aprovar novo cronograma (anexo I) reformulado pela Pró-Reitoria de Graduação, 

para realização das provas didática e títulos, para os candidatos participantes, mantendo o mesmo 

ponto de sorteio “Gestão da Organização Escolar”, e mesma sequência de apresentação pré-

determinada pela Banca anterior. 

Art.3º- Acatar o indicativo da composição da Banca Examinadora encaminhada pela 

PROGRAD que fará análise da prova didática e títulos, para dar continuidade ao certame. 

Art. 4º - Determinar que seja dada ampla divulgação desta Portaria, sendo disponibilizada na 

página da UNIR, link do Edital, encaminhada para PROGRAD, Comissão Superior do Concurso 

07/GR/UNIR/2014, PF/UNIR, e-mail dos candidatos participantes, Diretoria do Campus de Guajará-

Mirim, Chefe do Departamento de Ciências da Educação de Guajará-Mirim. 

Art. 5º - Autorizar a publicação do resultado final e homologação do resultado no Diário 

Oficial da União, para área de Educação/Fundamentos da Educação – código 7000006, em data 

constante no cronograma reformulado pela PROGRAD, podendo essa Pró- Reitoria liberar o resultado 

final do Edital 07/GR/2014, bem como homologação final das áreas que não tiveram ocorrências. 

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

 

 

                               
 
                                   Profª Drª Maria Berenice Alho da Costa Tourinho 
                                                                     Reitora 

 

 

 



 

 

 

Ministério da Educação 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 
End. Avenida Presidente Dutra nº 2965 Bairro: Centro 

      ANEXO I – da Portaria nº 551/2014/GR/UNIR, de 30/05/2014. 

Cronograma Reformulado para área de Educação/Fundamentos da Educação – código 7000006 do Departamento 

de Ciências da Educação do Campus de Guajará-Mirim, em atendimento a determinação da Comissão Superior de 

Concurso do Edital 07/GR/UNIR/2014, para aplicação das provas didática e títulos. 

 

 DATA  

Deverá o candidato estar presente no local de prova 

30(trinta minutos) antes de sua apresentação. 

 

05/06/2014 as 9:00h 

Permanecendo o mesmo ponto “Gestão da 

Organização Escolar” seguindo ordem de 

apresentação anteriormente  

05/06/2014 as 9:00h 

Sequência de apresentação da prova didática pré-

determinada pela Banca anterior.  

 

05/06/2014 as 9:00h 

Resultado da prova didática  06/06/2014 até 12h 

O candidato poderá solicitar a banca examinadora no 

Departamento de Educação, cópia da ficha de 

avaliação e mídia. 

06/06/2014 das 12:30 as 16:30h 

O candidato poderá entrar com recurso (somente por 

e-mail) contra o resultado da prova didática, através 

do e-mail: prograd.concurso@unir.br 

 

06/06/2014 - 17h até 23:00h 

Resultado de Recurso da prova didática 07/06/2014 até 13h 

Entrega do currículo Lattes com os comprovantes. 07/06/2014 – 15h até 16h. 

Início da Prova de Títulos 07/06/2014 – 16:30h 

Resultado da prova de títulos 09/06/2014 até 10h 

Recurso contra resultado da prova de títulos por e-

mail: prograd.concurso@unir.br 

09/06/2014 – 10:30h até 14:30 

Resultado do recurso da prova de títulos 09/06/2014 até 19h 

Divulgação do resultado final 10/06/2014 até 12h 

Homologação do resultado final  11/06/2014 

Publicação no DOU 13/06/2014 

 


