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EDITAL Nº 012/2015/GR/UNIR, de 06 de outubro de 2015 

Aviso de Reabertura de inscrição para área de Medicina  
(Ginecologia e Obstetrícia) 

 
A Fundação Universidade Federal de Rondônia, através de sua Reitora, Professora Dra. 
Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, no exercício de suas competências, e por não ter 
havido realização de inscrições, torna pública a REABERTURA do prazo de inscrições 
para seleção de Professor Efetivo do Magistério Superior, no período de 28/10 às 09 
horas até o dia 06/11/2015 às 09 horas, para área de Medicina (Ginecologia e Obstetrícia), 
conforme quadro abaixo. As demais normas encontram-se publicadas no link 
http://www.processoseletivo.unir.br/index.php?pag=concursos&id=132, motivo de não ter 
tido inscritos. 
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3.6. Da documentação 
a) Após realizar a inscrição, o candidato deverá imprimir a inscrição e encaminhar a 
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação, localizada no Campus da Universidade Federal 
de Rondônia, BR 364, Km 9,5 Porto Velho, RO – CEP 76.804-000, por correspondência 
postada via SEDEX ou correio internacional registrado até o dia 16/11/2015 e comunicar a 
PROGRAD conforme alínea “c”, ou entregar diretamente na PROGRAD, até o dia 
06/11/2015, nos seguintes horários: das 09h às 16:00h (sem intervalo para almoço), 
exceto sábados, domingos e feriados, com a seguinte documentação necessária para 
instruir o processo: 

I – comprovante de inscrição assinado (DEVERÁ SER O DA ÚLTIMA INSCRIÇÃO 
REALIZADA NO SISTEMA) 
II - uma fotografia 5x7cm datada frontal constando dia, mês e ano de 2015; 
III - cópia de documento oficial de identificação ou passaporte; 
IV –  Uma via do Curriculum atualizada e completa, sem os comprovantes, impressa a 
partir da Plataforma Lattes (modelo CNPq); 

 
Porto Velho, 27 de outubro de 2015. 

 
 
 
 

Professora Dra. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho 
Reitora 
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