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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

Comunicado nº 10/2021/DAEDC-RM/CRM

Assunto: Adendo ao Edital Nº 02/GR/UNIR/2021

A Comissão do Processo Sele�vo Discente 2020 divulga adendo rela�vo ao item 12.11
do Edital Nº 02/GR/UNIR/2021, acerca da documentação comprobatória do vínculo com o campo.

 

Onde se lê:

12.11 Os candidatos convocados para matrícula deverão apresentar declaração de vínculo
por residência ou a�vidade profissional no campo, em papel �mbrado e assinada pelo representante dos
movimentos sociais ligados ao campo ou órgãos representa�vos, como sindicato rural ou associação de
produtores rurais, com firma reconhecida em cartório, ou de órgãos da administração pública direta ou
indireta das esferas federal e estadual, que entre suas atribuições legais e regimentais estejam o
atendimento às populações do campo declarando o vínculo do candidato com o campo.

a) Os professores com nível superior em exercício nas escolas do campo da rede
pública e os professores ou outros profissionais da educação com atuação em experiências
educacionais, alterna�vas de educação do campo ou com atuação em programas governamentais
que visem a ampliação do acesso à educação básica da população do campo, que não possuam nível
superior também deverão apresentar cópia auten�cada do contrato de trabalho ou carteira de
trabalho em escola do campo.

Leia-se:

12.11 Os candidatos convocados para matrícula deverão apresentar declaração de vínculo
por residência ou a�vidade profissional no campo, em papel �mbrado e assinada pelo representante dos
movimentos sociais ligados ao campo ou órgãos representa�vos, como sindicato rural ou associação de
produtores rurais, com firma reconhecida em cartório, ou de órgãos da administração pública direta ou
indireta das esferas federal e estadual, que entre suas atribuições legais e regimentais estejam o
atendimento às populações do campo declarando o vínculo do candidato com o campo.

a) Os professores com nível superior em exercício nas escolas do campo da rede
pública e os professores ou outros profissionais da educação com atuação em experiências
educacionais, alterna�vas de educação do campo ou com atuação em programas
governamentais que visem a ampliação do acesso à educação básica da população do campo,
que não possuam nível superior também deverão apresentar cópia auten�cada do contrato
de trabalho ou carteira de trabalho em escola do campo.

12.11.1 O candidato aprovado no Processo Sele�vo Discente – 2020 – Educação do
Campo, que for convocado para matrícula e não possuir a declaração de vínculo por residência ou
a�vidade profissional no campo, conforme previsto no item 12.11, terá o prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação da referida declaração, a contar da data final do prazo de matrícula.

 

Atenciosamente,

Renata da Silva Nobrega
Presidente da Comissão

Portaria Nº 68/2020/CRM/UNIR

http://www.servidor.unir.br/uploads/boletim/BS_111__de_29_de_Dezembro_de_2020_1675216038.pdf
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Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Presidente da Comissão, em
15/07/2021, às 17:29, 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 0717927 e
o código CRC FF09CD46.

Referência: Processo nº 999553805.000002/2020-16 SEI nº 0717927
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