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Item  Datas início Data final 
Período provável para realização 
das provas 16/11/15  

16/11/15 04/12/2015 

Realização da prova escrita 16/11/15 início às 09:00h  
Leitura pública da prova escrita 16/11/15 início às 17:00h  
Resultado da prova escrita  16/11/2015 até às 23:59h  
Período de solicitação de cópia de 
prova escrita no respectivo 
Departamento que oferta a vaga 

17/11/2015 das 9h às 14h  

Período de recebimento de recurso 
da prova escrita no Departamento 
que oferta a vaga 

17/11/15 17/11/15 até 20h 

Resultado de recurso da prova 
escrita 

18/11/2015 até às 20h  

Sorteio do ponto e da apresentação 
da prova didática 

19/11/2015 as 09h  

Entrega do currículo lattes com os 
comprovantes à banca examinadora 

 
19/11/2015 das 09h 

 

Início da apresentação da prova 
didática 

20/11/2015 às 09h  

Resultado da prova didática 20/11/2015 até às 12h  
Período de solicitação de cópia de 
mídia da prova didática no 
Departamento que oferta a vaga  

 
20/11/2015 das 13h às 17h 

 

Período de recebimento de Recurso 
contra o resultado da prova didática 

 
20/11/2015 

 
20/11/2015 até às 20:00h 

Resultado de recurso da prova 
didática  

23/11/2015 até às 10h  

Resultado final da prova didática 23/11/2015 até as 12h  
Inicio da prova de títulos 23/11/2015 às 16:30h  
Divulgação de resultados da prova 
de títulos 

23/11/2015 até às 180h  

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

 
24/11/2015 das 09 às 13h 

 

Recurso contra o resultado da prova 
de títulos  

 
24/11/2015 

 
24/11/2015 até às 20h 

Resultado recurso da prova de 
títulos 

25/11/2015 até às 20h  

Entrega de resultados à PROGRAD 26/11/2015  
Período provável para Divulgação 
do resultado final do concurso na 
página da UNIR e Link do edital 

10/12/2015  

Período provável para 
homologação e publicação DOU 

15/12/12/2015 
 

 

 


