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Porto Velho, 29 de março de 2022.

  

ANEXO I - CRONOGRAMA (RETIFICAÇÃO)
EDITAL N° 01/2022/CRM/UNIR, DE 16 DE MARÇO DE 2022

PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO CAMPUS ROLIM DE
MOURA 

A Comissão de Instrução e Acompanhamento, PORTARIA Nº 99/2021/CRM/UNIR, torna pública a RETIFICAÇÃO DO
CRONOGRAMA do processo seletivo.

ITENS DATAS

 DATA
INICIAL

DATA
FINAL

Publicação do Edital na página da UNIR www.unir.br para consulta pública das normas
editalícias. 10/03  

Recurso contra as disposições legais ou regimentais do edital por intermédio do e-mail
campusrolim.concursos@unir.br 11/03 14/03 até

23h:59m
Resultado de Recurso contra o Edital 15/03  
Publicação do Edital alterado e revisado na página da UNIR e/ou link do Edital 16/03  
Publicação do Extrato do Edital no DOU 14/03  
Período de inscrição e recebimento de documentos conforme previsto no Edital 18/03 27/03
Divulgação da lista preliminar das inscrições 30/03  
Entrega de Recurso da decisão da inscrição não deferida.
Local: preferencialmente pelo e-mail camusrolim.concursopss@unir.br ou na Diretoria de
campus

31/03 01/04 Até
23h:59m

Decisão sobre recurso interposto da lista preliminar das inscrições 04/04  
Publicação de relação das inscrições homologadas 04/04  
Divulgação do indicativo das Bancas Examinadoras 10/03  
Recurso contra indicativo de composição das Bancas Examinadoras
Local: Preferencialmente pelo e-mail campusrolim.concursopss@unir.br ou na Diretoria do
campus

10/03 14/03 Até
23h;59m

Resultado do recurso contra composição das Bancas Examinadoras 15/03  
Publicação da Portaria das Bancas Examinadoras 21/03  
Sorteio do ponto da prova didática e da ordem de apresentações.
Observar o item 4.6 do Edital.
Local da prova, conforme informado no Anexo III para cada área

06/04

09h
 

Entrega do Plano de aula e todos os materiais a serem utilizados para Banca Examinadora
(para todos os candidatos);
Início das apresentações da prova didática conforme ordem sorteada.

07/04

09h
 

Previsão dos resultados preliminar das provas didáticas

Local: Nos murais dos Departamentos e na página de processos seletivos: http://
processoseletivo.unir.br/certame/lista/8

11/04  

Entrega do Currículo Lattes com comprovantes. Observar o item 3.8.4 do Edital

Local: Conforme indicado no Anexo III para cada área e publicado na página de processos
seletivos
http://processoseletivo.unir.br/certame/lista/8

11/04  

Período de solicitação de cópia de mídia da prova didática.
Local: Respectivos locais das provas ou pelo e-mail campusrolim.concursopss@unir.br 11/04  

Período de recebimento de recurso da prova didática.
Local: Diretoria de campus ou pelo e-mail campusrolim.concursopss@unir.br 12/04

13/04
Até
23h:59m

Previsão do resultado do recurso da prova didática 18/04  
Análise da prova de títulos dos classificados na prova didática 18/04  
Previsão da divulgação de resultados preliminar da prova de títulos. 26/04  
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Local: Nos murais dos Departamentos e na página de processos seletivos ttp://
processoseletivo.unir.br/certame/lista/8
Solicitação de cópia do espelho de avaliação da prova de títulos.
Local: Pelo e-mail campusrolim.concursopss@unir.br 27/04  

Entrega de Recurso contra resultado da prova de títulos.
Local: Diretoria do campus ou pelo e-mail campusrolim.concursopss@unir.br 27/04

28/04
Até
23h:59m

Previsão do resultado do recurso da prova de títulos 02/05  
Previsão de divulgação do resultado final na página da UNIR e de Processo Seletivo http://
processoseletivo.unir.br/certame/lista/8 03/05  

Previsão da HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU 04/05  

Contratação

Conforme
procedimentos 
internos da
Instituição

 

Observação:

1. Quando indicado apenas data inicial, a etapa terá início e término na data e horários
indicados, excepcionalmente.

2. As datas e horários de cada etapa prevista neste cronograma poderão sofrer alterações
conforme indicações das bancas examinadoras junto aos candidatos, que deverão ser
devidamente registrados nas atas a serem lavradas em cada etapa.
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Documento assinado eletronicamente por EVALDO SANT ANA DE ALMEIDA, Presidente da Comissão, em 29/03/2022,
às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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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 0919092 e o código CRC
779D7F24.

Referência: Processo nº 23118.011007/2021-78 SEI nº 0919092
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