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 Edital nº 1/GR/UNIR, de 22 de junho de 2017. 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA - Anexo V 
 

Retifica-se o cronograma, a contar da previsão do início da prova escrita, para ajustar erro 

de formatação. 

 

Onde se lê: 

 

 

ITENS 

DATAS 

Início Fim 

Período provável para realização da prova escrita. 21/08/2017  

Previsão do resultado da prova escrita. 22/08/2017 até as 12h00min  

Previsão da sessão pública da abertura do envelope 

contendo a identificação dos candidatos. 
22/08/2017 até as 14h30min  

Período de solicitação e recebimento de cópia de prova 

escrita, no local de abertura do envelope.  

22/08/2017 das 14h30min as 

18h00min 
 

Período de recebimento de recurso da prova escrita (só 

será aceito recurso via e-mail assinado e digitalizado). 
29/08/2017 30/08/2017 até as 23h59min 

Previsão do Resultado de recurso da prova escrita. 31/08/2017  

Previsão do sorteio do ponto e ordem da apresentação da 

prova didática 
01/09/2017 às 09h00min  

Início da apresentação da prova didática 02/09/2017 às 09h00min  

Previsão do resultado da prova didática  04/09/2017 até as 12h00min  

Período de solicitação de cópia de mídia da prova didática 

no respectivo departamento que oferta a vaga 

04/09/2017 das 14h00min às 

17h00min 
 

Período de recebimento de recurso da prova didática (só 

será aceito recurso via e-mail assinado e digitalizado) 
05/09/2017 06/09/2017 

Previsão do resultado do recurso da prova didática  08/09/2017 até as 12h00min  

Entrega do currículo lattes com os comprovantes à banca 

examinadora 
08/09/2017 das 14hs as 15hs  

Previsão da divulgação do resultado da prova de títulos 08/09/2017 até as 21h00min  
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Solicitação de cópia de espelho de avaliação de prova de 

títulos no departamento que oferta a vaga ou acesso através 

do sistema inscrições mediante login e senha 

11/09/2017 das 08h30min às 

12hs 
 

Recurso contra resultado da prova de títulos (só será aceito 

recurso via e-mail assinado e digitalizado) 
12/09/2017 13/09/2017 

Previsão do resultado do recurso da prova de títulos  
14/09/09/2017 até as 

12h00min 
 

 

Leia-se: 

 

 

ITENS 

DATAS 

Início Fim 

Período provável para realização da prova escrita. 23/08/2017  

Previsão do resultado da prova escrita. 24/08/2017 até as 18h00min  

Previsão da sessão pública da abertura do envelope 

contendo a identificação dos candidatos. 
25/08/2017 até as 10h00min  

Período de solicitação e recebimento de cópia de prova 

escrita, no local de abertura do envelope.  
25/08/2017 das 14h30min 

as 18h00min 
 

Período de recebimento de recurso da prova escrita (só 

será aceito recurso via e-mail assinado e digitalizado). 
26/08/2017 27/08/2017 até as 23h59min 

Previsão do Resultado de recurso da prova escrita. 28/08/2017  

Previsão do sorteio do ponto e ordem da apresentação da 

prova didática 
29/08/2017 às 09h00min  

Início da apresentação da prova didática 30/08/2017 às 09h00min  

Previsão do resultado da prova didática  31/08/2017 até as 12h00min  

Período de solicitação de cópia de mídia da prova didática 

no respectivo departamento que oferta a vaga 

01/09/2017 das 14h00min 

às 17h00min 
 

Período de recebimento de recurso da prova didática (só 

será aceito recurso via e-mail assinado e digitalizado) 
02/09/2017 03/09/2017 

Previsão do resultado do recurso da prova didática  04/09/2017 até as 12h00min  

Entrega do currículo lattes com os comprovantes à banca 

examinadora 
04/09/2017 das 14hs as 15hs  
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Previsão da divulgação do resultado da prova de títulos 05/09/2017 até as 21h00min  

Solicitação de cópia de espelho de avaliação de prova de 

títulos no departamento que oferta a vaga ou acesso através 

do sistema inscrições mediante login e senha 

06/09/2017 das 08h30min 

as 12hs 
 

Recurso contra resultado da prova de títulos (só será aceito 

recurso via e-mail assinado e digitalizado) 
07/09/2017 08/09/2017 

Previsão do resultado do recurso da prova de títulos  
11/09/09/2017 até as 

12h00min 
 

 

 

Porto Velho, 20 de julho de 2017 

 

 

 


