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ANEXO I 

EDITAL Nº 03/NCH/UNIR/2021, 30 de Novembro de 2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

Evento* 
Data 

INÍCIO FIM 

Publicação do Edital na página da UNIR para consulta pública 

das  normas editalícias. 
30/11/2021 05/12/2021 

Recebimento de recursos contra as disposições legais ou 

regimentais do edital. 
01/12/2021 05/12/2021 

Resultado de Recurso contra o Edital. 06/12/2021 - 

Previsão da publicação do edital revisado e alterado no Diário 

Oficial da União e link do edital. 
07/12/2021 - 

Período de inscrição. 08/12/2021 18/12/2021 

Homologação e divulgação das inscrições. 20/12/2021 - 

Recebimento de recursos da decisão de inscrição não homologada. 21/12/2021 22/12/2021 

Decisão sobre recurso interposto da homologação das inscrições. 23/12/2021 - 

Publicação de relação final das inscrições homologadas. 27/12/2021 - 

Previsão da divulgação do indicativo das Bancas Examinadoras. 17/01/2022 - 

Recurso contra indicativo de composição da Banca Examinadora. 18/01/2022 22/01/2022 

Previsão do resultado do recurso contra composição da Banca 

Examinadora. 
24/01/2022 - 

Envio dos links ao e-mai l  dos candidatos  para o sorteio dos 

tópicos e da apresentação da  prova didática. 
25/01/2022 - 

Sorteio do ponto e ordem da apresentação da prova didática às 16h. 02/02/2022 - 

Início das provas didáticas às 08h (conforme sorteio e 

cronograma  publicado). 
04/02/2022 04/02/2022 

Previsão do resultado da prova didática. 04/02/2022 04/02/2022 

Período de solicitação da gravação da prova didática. 06/02/2022 07/02/2022 

Período de recebimento de recurso da prova didática. 07/02/2022 08/02/2022 

Previsão do resultado do recurso da prova didática. 09/02/2022 - 

Previsão da divulgação do resultado da prova de títulos. 09/02/2022 - 

Solicitação e entrega de cópia de espelho de avaliação de prova 

de títulos. 

09/02/2022 10/02/2022 

Recurso contra resultado da prova de títulos. 10/02/2022 11/02/2022 

Previsão do resultado do recurso da prova de títulos. 14/02/2022 - 

Previsão da divulgação preliminar do resultado final. 14/02/2022 - 

Recurso contra resultado preliminar. 14/02/2022 15/02/2022 
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Previsão de publicação do Edital de convocação para 

heteroidentificação. 
16/02/2022 - 

Realização da banca de heteroidentificação. 18/02/2022 - 

Previsão de resultado da avaliação realizada pela banca de 

heteroidentificação. 
18/02/2022 - 

Recursos contra o resultado da avaliação realizada pela banca de 

heteroidentificação. 
18/02/2022 19/02/2022 

Previsão do Resultado do recurso contra o resultado da avaliação 

realizada pela banca de heteroidentificação. 
21/02/2022 - 

Previsão do resultado do recurso do resultado final.  22/02/2022 - 

Previsão da publicação do resultado na página da UNIR. 23/02/2022 - 

Previsão da publicação da homologação do resultado final na página 

da  UNIR e no Diário Oficial da União. 
 

24/02/2022 
- 

* Conforme item 1.3 do Edital, os horários que vierem a ser estabelecidos para a realização do certame terão como 

referência o horário do Estado de Rondônia. 

 

 

 

 


