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EDITAL Nº 1/2021/GR/UNIR de 30 de julho de 2021

Considerando o item 10.3 do Edital, após a informação aos candidatos presentes no sorteio da prova escrita, a banca
examinadora alterou o cronograma para a vaga do Departamento de CIÊNCIAS ECONÔMICAS, área ECONOMIA,
conforme segue abaixo:

ITENS DATAS

Data Inicial Data Final

Previsão do resultado da prova escrita 18/10/21

Previsão da abertura do envelope contendo a identificação
dos  candidatos em sessão pública, às 16h

18/10/21

Previsão de solicitação e recebimento de cópia de prova
escrita,  no local de abertura do envelope, ou acesso através
do sistema  inscrições mediante login e senha.

18/10/21

Período de recebimento de recurso da prova escrita (só
será  aceito recurso via e-mail assinado e digitalizado).

19/10/21 20/10/21

Previsão do resultado do recurso da prova escrita. 21/10/21

Previsão do sorteio do ponto e ordem da apresentação da
prova didática

22/10/21

Início da apresentação da prova didática. 23/10/21 24/10/21

Previsão do resultado da prova didática 25/10/21

Período de solicitação de cópia de mídia da prova didática no
respectivo departamento que oferta a vaga, ou acesso através
do sistema inscrições mediante login e senha.

25/10/21 25/10/21

Período de recebimento de recurso da prova didática (só será
aceito recurso via e-mail assinado e digitalizado).

27/10/21 28/10/21

Previsão do resultado do recurso da prova didática. 29/10/21

Entrega do currículo lattes com os comprovantes à banca
examinadora

30/10/21

Previsão da divulgação do resultado da prova títulos. 31/10/21

Período de solicitação de cópia do espelho da prova de títulos
no respectivo departamento que oferta a vaga, ou acesso
através do sistema inscrições mediante login e senha.

31/10/21 01/11/21

Recurso contra resultado da prova de títulos (só será 01/11/21 02/11/21



aceito  recurso via e-mail assinado e digitalizado

Previsão resultado do recurso da prova de títulos 04/11/21

Porto Velho, 14 de outubro de 2021
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