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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE PROCESSO SELETIVO DISCENTE

Comunicado nº 1/2021/CPSD/PROGRAD

Assunto: HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

 

  A Coordenadoria de Processo Sele�vo Discente - CPSD vem a público comunicar seu horário de atendimento
presencial durante a semana do dia 23/08 até 27/08, o atendimento ao público será no turno da manhã, das 08h até 12h.

Durante o período de inscrição que ocorrerá entre o  dia 30/08 até 06/09/2021, o atendimento ao público será
pela manhã das 08h até as 12h, e a tarde das 13h até 17h. Importante salientar que o atendimento acontece de segunda a
sexta-feira.

O atendimento será realizado no Prédio da Administração Central da UNIR, localizado na Avenida Presidente
Dutra, 2965 – Centro, Prédio da Administração Central – Sala T-01, Porto Velho – Rondônia, CEP 76.801-974.

Importante que todas a pessoas que procurarem atendimento presencial, venham com máscara de proteção e
somente uma pessoa por atendimento, para evitar aglomeração, tendo em vista que permanecemos em período de pandemia,
com o vírus ainda em circulação, e precisamos preservar a saúde de todos.

O email para contato é cppsd@unir.br,  telefone (69) 2182-2026, atendimento também via Whatsapp para
dúvidas.

Atenciosamente,

Aline Maria Reichert de Oliveira
Coordenadora

 
 

Coordenadoria de Processo Sele�vo Discente
Portaria nº 233/2020/GR/UNIR, de 29 de abril de 2020

D.O.U. 82, Seção 2, p. 44, de 30 de abril de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ALINE MARIA REICHERT DE OLIVEIRA, Coordenador(a), em 23/08/2021, às 13:00,
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 0743603 e o código CRC FEDB5943.
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