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A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Coordenadoria de Processo Sele�vo
Discente (CPSD), com vistas ao atendimento dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eficiência, torna pública re�ficação nº 02 do edital complementar do processo sele�vo
discente Edital nº 02/GR/UNIR, de 23 de agosto de 2021 para preenchimento de vagas nos cursos de graduação
no ano de 2021.1, nos seguintes termos:

 

a) Onde lê-se: "1.3.7 No caso de candidato com notas ob�das por meio de cer�ficações previstas nas alíneas e)
e f), do inciso I, do item 1.3.2 deste edital, haja vista a indissociabilidade dos já mencionados componentes
curriculares da área de conhecimento na qual está inserida, onde lê-se:";

b) Leia-se: "1.3.7 No caso de candidato com notas ob�das por meio de cer�ficação previstas na alínea e), do
inciso I, do item 1.3.2 deste edital, haja vista a indissociabilidade dos já mencionados componentes curriculares
da área de conhecimento na qual está inserida, onde lê-se:".

2. Dessa forma, o candidato que já efe�vou inscrição nos moldes do texto re�ficado, considerando o teor da
alínea f), do inciso I, do item 1.3.2 deste edital, ou seja, considerando a nota atribuída à "Redação",
componente curricular dis�nto, deverá, no prazo previsto para inscrição, refazer sua inscrição desconsiderando-
a, u�lizando somente as notas atribuídas ao componente curricular "Linguagens, Códigos e suas Tecnologias".

 

Porto Velho, 26 de outubro de 2021.
 

Marcele Regina Nogueira Pereira
Reitora

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em
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