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Porto Velho, 05 de dezembro de 2022.

  
EDITAL Nº 12/GR/UNIR/2022

Processo Sele�vo Discente UNIR/2022.2
Edital Complementar, de 05 de dezembro de 2022

 

ANEXO II

CRONOGRAMA*

ATIVIDADES
DATAS

Data Inicial Data Final

Publicação do edital complementar 05/12/2022 -

Recursos contra as disposições do edital (via sistema na
página do certame)

Até as 18h de

06/12/202
-

Previsão do resultado da análise dos recursos contra as
disposições do Edital e publicação do edital revisado e
alterado

Até as 23h59 de
07/12/2022 -

Período de inscrição do edital complementar 12/12/2022 Até as 18h de
18/12/2022

Previsão da homologação das inscrições Até as 23h59 de
19/12/2022 -

Recursos contra inscrição não homologada (via página de
acompanhamento do candidato) 20/12/2022 Até as 18h de

21/12/2022

Previsão do resultado da análise dos recursos contra as
inscrições não homologadas

Até as 23h59 de
22/12/2022 -

Previsão do resultado final do edital complementar Até as 23h59 de
23/12/2022 -

Publicação da lista de chamada para matrícula - edital
complementar

Até as 23h59 de
04/01/2023 -

Matrículas edital complementar 09/01/2023
Até as 18h de

13/01/2023

Recursos contra matrículas não homologadas
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Das 18h30 de

13/01/2023

Até as 18h de

15/01/2023

Disponibilização, ao candidato, do resultado da análise de
recurso (exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Até as 23h59 de

17/01/2023
-
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   *Todos os prazos estão vinculados ao horário oficial do estado de Rondônia.

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em
05/12/2022, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1181956 e
o código CRC 1769EADA.

Referência: Processo nº 23118.006767/2022-44 SEI nº 1181956

Criado por 59336455249, versão 2 por 59336455249 em 05/12/2022 17:50:37.
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