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EDITAL DE RETIFICAÇÃO, DE 16 DE MAIO DE 2014  

(Referente ao EDITAL Nº 07/GR/UNIR/2014, de 18 de março de 2014.) 

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia, através de sua Magnífica Reitora, Prof.ª Dr.ª Maria 
Berenice Alho da Costa Tourinho, no exercício de suas competências, vem retificar no Edital 
07/GR/UNIR/2014, de 18 de março de 2014, do concurso de professor do magistério superior publicado no 
DOU N° 53, Seção 3, páginas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 de 19 de março de 2014. 

Justificam-se as retificações, por problema de formação. 

 

DA RETIFICAÇÃO 

 

Onde se Lê:   

 

12.2.1.  seu subitem XII: 
 
XII - Até às 12 horas do dia 19/05/2014, o resultado da prova escrita será divulgado pela Banca 
Examinadora, em documento contendo relação com os nomes e médias obtidas pelos candidatos, em 
ordem alfabética e afixado no local da prova e/ou no site do concurso 
http://www.processoseletivo.unir.br/index.php?pag=concursos&id=115; 

 

13.2.Recurso da Prova Didática 

I - O candidato poderá solicitar à Banca Examinadora no respectivo Departamento Acadêmico para a qual 
concorreu a vaga, a cópia da gravação, bem como, dos espelhos de sua avaliação no dia 22/05/2014 de 

09h até às 13h. Em caso de recurso, redigir e encaminhar para e-mail: prograd.concurso@unir.br até às 
09h do dia 22/05/2014.  O resultado dos recursos será divulgado no dia 23/05/2014 até as 18:00 horas no 

sitio http://www.processoseletivo.unir.br/index.php?pag=concursos&id_tipo=1. 

 

Do Cronograma ANEXO IV: 

 

Homologação de Inscrição 12/05/14 13/05/14 

Recurso da decisão da inscrição não homologada. 14/05/14 15/05/14 

Decisão sobre recurso interposto da inscrição não homologada. 16/05/14   

Publicação de relação final das inscrições homologadas 20/05/14   

 

Leia-se: 

 

12.2.1.  seu subitem XII: 
 
XII - Até às 8:30  horas do dia 19/05/2014, o resultado da prova escrita será divulgado pela Banca  
Examinadora, em documento contendo relação com os nomes e médias obtidas pelos candidatos, em 

mailto:dapa.prograd@unir.br
http://www.processoseletivo.unir.br/index.php?pag=concursos&id_tipo=1
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ordem alfabética e afixado no local da prova e/ou no site do concurso 
http://www.processoseletivo.unir.br/index.php?pag=concursos&id=115; 

 

13.2.Recurso da Prova Didática 

I - O candidato poderá solicitar à Banca Examinadora no respectivo Departamento Acadêmico para a qual 
concorreu a vaga, a cópia da gravação, bem como, dos espelhos de sua avaliação no dia 22/05/2014 de 

09h até às 13h. Em caso de recurso, redigir e encaminhar para e-mail: prograd.concurso@unir.br até às 

09h do dia 23/05/2014.  O resultado dos recursos será divulgado no dia 23/05/2014 até as 18:00 horas no 

sitio http://www.processoseletivo.unir.br/index.php?pag=concursos&id_tipo=1. 

 

Do Cronograma ANEXO IV: 

 

Homologação de Inscrição 24/04/14 

Recurso da decisão da inscrição não homologada. 25/04/14 

 Decisão sobre recurso interposto da inscrição não homologada. 28/04/2014 

Publicação de relação final das inscrições homologadas 28/04/2014 

 

 

Porto Velho, 16/05/2014 

 

 

 
 
 

 
Prof.ª Dr.ª Maria Berenice Alho da Costa Tourinho 

Reitora 

 

 

 

mailto:dapa.prograd@unir.br
http://www.processoseletivo.unir.br/index.php?pag=concursos&id_tipo=1

