MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
SECRETARIA GERAL DA REITORIA

RETIFICAÇÃO Nº 01/2021/GR/UNIR, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
(REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DISCENTE UNIR/2021 - Edital nº 02/GR/UNIR, de 23 de agosto de 2021 )

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Coordenadoria de Processo
Sele vo Discente (CPSD), com vistas à garan r a segurança dos dados inseridos no sistema de
certames da UNIR, torna pública re ﬁcação do edital de 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, nos seguintes termos:

a) Onde lê-se:

"3.2.1 Além de ter realizado o ENEM, o candidato deverá se inscrever informando o número do CPF,
devendo obedecer aos seguintes passos:
I Realizar o cadastro com os seus dados pessoais no sistema de certames, exclusivamente por meio
da página eletrônica http://certames.unir.br/discente/cadastro.xhtml;
a) No caso de o candidato já possuir cadastro na referida base de dados, deverá recuperar o seu login
(nome
de
usuário)
e
sua
senha
por
meio
da
página
eletrônica
http://certames.unir.br/discente/recSenha.xhtml;"
b) Leia-se:
"3.2.1 Além de ter realizado o ENEM, o candidato deverá se inscrever informando o número do CPF,
devendo obedecer aos seguintes passos:
I Realizar o cadastro com os seus dados pessoais no sistema de certames, exclusivamente por meio
da página eletrônica https://sistemas.unir.br/discente/login.xhtml;
a) No caso de o candidato já possuir cadastro na referida base de dados, deverá recuperar o seu login
(nome
de
usuário)
e
sua
senha
por
meio
da
página
eletrônica https://sistemas.unir.br/discente/login.xhtml;"

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em
30/08/2021, às 15:07, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0748121 e o código CRC 3CDC971B.
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