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Porto Velho, 20 de agosto de 2021.

  

Processo Sele�vo Discente UNIR/2021

Edital nº 02/GR/UNIR, de 23 de agosto de 2021.
 

ANEXO I

CRONOGRAMA*

 

ATIVIDADES
DATAS

Data Inicial Data Final

Publicação do edital do processo sele�vo UNIR/2021 23/08/2021 -

Recursos contra as disposições do edital do processo sele�vo UNIR/2021 (Via sistema na página do certame) 24/08/2021 27/08/2021 

Previsão do resultado da análise dos recursos contra as disposições do edital e publicação do edital revisado e alterado 28/08/2021 -

Período de inscrição no processo sele�vo UNIR/2021 30/08/2021 06/09/2021

Previsão da publicação da homologação das inscrições no processo sele�vo UNIR/2021 até 08/09/2021 -

Recursos contra inscrição não homologada no processo sele�vo UNIR/2021 09/09/2021 10/09/2021

Previsão do resultado da análise dos recursos contra as inscrições não homologadas no processo sele�vo UNIR/2021 11/09/2021 -

Previsão do resultado final do processo sele�vo UNIR/2021 13/09/2021 até as 23:59h -

Recurso contra resultado final do processo sele�vo UNIR/2021 (por meio da página de acompanhamento do candidato) 14/09/2021 15/09/2021  até as 23:59h

Previsão de divulgação do resultado da análise dos recursos contra o resultado final do processo sele�vo UNIR/2021 (por
meio da página de acompanhamento do candidato 16/09/2021 -

1º SEMESTRE

Publicação da lista da primeira chamada para matrícula do 1º semestre 17/09/2021 -

Matrículas da primeira chamada do 1º semestre 23/09/2021 29/09/2021

Previsão de publicação do edital para manifestação de interesse nas vagas não preenchidas no 1º semestre 01/10/2021 -
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Envio em formulário eletrônico de declaração de manifestação de interesse do 1º semestre 02/10/2021 03/10/2021

Publicação do resultado dos classificados na manifestação de interesse do 1º semestre 05/10/2021 -

 

                                                *Todos os prazos estão vinculados ao horário oficial do estado de Rondônia.

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em 20/08/2021, às 17:04, 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 0742737 e o código CRC 30C20718.

Referência: Processo nº 23118.000582/2020-64 SEI nº 0742737
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