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ANEXO III - CRONOGRAMA DO CONCURSO

ITENS
DATAS

Data Inicial Data Final

Publicação do Edital na página da UNIR www.unir.br para consulta 
pública das normas editalícias e publicação do Extrato do Edital no DOU

26/03/2015

Recurso contra as disposições legais ou regimentais do edital 27/03/2015 31/03/15

Resultado do recurso contra o edital 02/04/2015

Publicação do Edital alterado e revisado na Página da UNIR e no DOU 02/04/2015

Período de inscrição 03/04/15 – início 09h
13/04/2015 – até

as 12h

Recebimento de documentos diretamente na PROGRAD, com exceção 
de sábados, domingos, ponto facultativo e feriados. (horário de 
recebimento das 09h as 16h)

03/04/2015 13/04/2015

Documento com Postagem – SEDEX deverá ser datado 03/04/2015 13/04/2015

Homologação de Inscrição 23/04/2015 
24/04/2015 até ás

18h

Recurso da decisão da inscrição não homologada. 25/04/03/15 26/04/15

Decisão sobre recurso interposto da inscrição não homologada. 27/04/15
28/04/2015 até as

23:59h

Publicação de relação final das inscrições homologadas 30/04/2015 até 23:59h

Não havendo candidato inscrito para as respectivas áreas, poderá ser reaberta a
inscrição com requisito de titulação inferior à exigida inicialmente, por mais 10
dias. No caso de não haver candidatos inscritos pra as titulações de graduação e
especialização  poderá  ser  prorrogada  por  uma  única  vez  por  igual  período,
mediante publicação no site.

16/04/2015 - 09h
26/04/2015 até

17h

Período para recebimento de documentos na PROGRAD(em caso de 
reabertura das inscrições),com exceção de sábados, domingos, ponto 
facultativo e feriados.

16/04/2015 - 09h às 16h.
27/04/2015 – 09h

às 16h

Documento com Postagem – SEDEX deverá ser datado 16/04/2015 27/04/15

Homologação de Inscrição (em caso de reabertura das inscrições) 08/05/2015 até as 18h.

Recurso da decisão da inscrição não homologada via e-mail 
prograd.concurso@unir.br. (em caso de reabertura das inscrições)

09/05/15
10/05/2015 até

23:59h

Decisão sobre recurso interposto da inscrição não homologada. 11/05/2015 12/05/2015

Publicação de relação final das inscrições homologadas (em caso de 
reabertura das inscrições)

13/05/2015 até as 19h.

Divulgação do indicativo das Bancas Examinadoras 11/05/15

Recurso contra indicativo de composição da Banca Examinadora 12/05/15 13/05/15

http://www.unir.br/
http://www.unir.br/


Resultado recurso contra composição da Banca Examinadora 14/05/15 15/05/15

Divulgação do indicativo da comissão superior do concurso 06/05/15

Recurso contra indicativo de composição da comissão superior do 
concurso

07/05/15 08/05/15

Resultado recurso contra indicativo da composição da comissão superior
do concurso

11/05/15 12/05/15

Período provável para realização das provas 01/06/15 24/06/2015

Período provável para realização da prova escrita e leitura publica, 01/06/15

Resultado da prova escrita 02/06/2015 até as 19h

Período de solicitação de cópia de prova escrita no respectivo 
departamento que oferta a vaga

03/06/2015 das 09:00h até
as 17:00h

Período de recebimento de recurso da prova escrita 04/06/15 05/06/15

Resultado de recurso da prova escrita 08/06/2015 até as 19h

Sorteio do ponto e da apresentação da prova didática 09/06/2015 as 09h

Inicio da apresentação da prova didática 10/06/2015 as 09h

Resultado da prova didática 11/06/2015 até 19h

Período de solicitação de cópia de mídia da prova didática no respectivo 
departamento que oferta a vaga

12/06/2015 de 09h até 17h

Período de recebimento de recurso da prova didática 13/06/15 14/06/15

Resultado do recurso da prova didática 15/06/2015 até as 20h

Entrega do currículo lattes com os comprovantes a banca examinadora 16/06/2015

Inicio da prova de títulos 16/06/2015

Divulgação de resultados da prova de títulos 17/06/2015 até as 20h

Solicitação de cópia de espelho de avaliação de prova de títulos no 
departamento que oferta a vaga

19/06/2015 das 09h até
17h

Recurso contra resultado da prova de títulos 20/06/15 21/06/15

Resultado do recurso da prova de títulos 22/06/2015 até as 20h

Entrega de resultados à PROGRAD 24/06/15

Divulgação dos resultados na página da UNIR 26/06/15 até as 20h

HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU 29/06/15


