
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SECRETARIA GERAL DA REITORIA

PROCESSO SELETIVO DISCENTE PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS OCIOSAS 2022 (PSDVO
UNIR/2022)

  
Retificação nº03 do Edital nº 05/GR/UNIR/2022

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) torna pública Re ficação n° 03 do
Edital nº 05/GR/UNIR/2022, nos seguintes termos:

 

 

a) Onde lê-se:

ANEXO II – CRONOGRAMA*

ATIVIDADES
DATAS

INICIAL FINAL

Publicação do edital do PSDVO Unir/2022 20/06/2022 -

Impetração de recursos contra as normas do edital do PSDVO
Unir/2022 exclusivamente via sistema

21/06/2022 22/06/2022

Previsão de publicação de resultado da análise de recursos contra as
normas do edital do PSDVO Unir/2022 após eventuais alterações

23/06/2022 -

Período de inscrições no PSDVO Unir/2022 24/06/2022 29/06/2022

Previsão de publicação da homologação das inscrições no PSDVO
Unir/2022

01/07/2022 -

Impetração de recursos contra inscrições não homologadas no PSDVO
Unir/2022 exclusivamente via sistema

02/07/2022 03/07/2022

Previsão de publicação do resultado da análise dos recursos contra as
inscrições não homologadas no PSDVO Unir/2022

04/07/2022 -

Previsão de publicação do resultado preliminar do PSDVO Unir/2022 05/07/2022 -

Impetração de recursos contra o resultado preliminar do PSDVO
Unir/2022 exclusivamente via sistema

06/07/2022 07/07/2022

Previsão de publicação do resultado da análise dos recursos e do
resultado final do PSDVO Unir/2022

08/07/2022 -

Publicação do edital de matrículas em primeira chamada do PSDVO
Unir/2022

Até as 23h59min
de 09/07/2022

-

Realização das matrículas em primeira chamada (exclusivamente pelo
sistema de matrículas online)

14/07/2022
Até as 18h de
19/07/2022

Recursos contra matrículas não homologadas em primeira chamada
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Das 18h30 de
19/07/2022

Até as 18h de
20/07/2022
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Disponibilização do resultado da análise de recurso ao candidato
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Até as 23h59min
de 21/07/2022

-

Publicação do edital de matrículas em segunda chamada (caso existam
vagas não preenchidas da chamada anterior)

Até as 23h59min
de 22/07/2022

-

Realização das matrículas em segunda chamada (exclusivamente pelo
sistema de matrículas online)

27/07/2022
Até as 18h de
01/08/2022

Recursos contra matrículas não homologadas em segunda chamada
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Das 18h30min
de 01/08/2022

Até as 18h de
02/08/2022

Disponibilização do resultado da análise de recurso ao candidato
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Até as 23h59min
de 03/08/2022

-

Publicação do edital de matrículas em terceira chamada (caso existam
vagas não preenchidas da chamada anterior)

04/08/2022 -

Realização das matrículas em terceira chamada (exclusivamente pelo
sistema de matrículas online)

09/08/2022
Até as 18h de
12/08/2022

Recursos contra matrículas não homologadas em terceira chamada
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Das 18h30min
de 12/08/2022

Até as 18h de
13/08/2022

Disponibilização do resultado da análise de recurso ao candidato
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Até as 23h59min
de 14/08/2022

-

* Toda referência de horário neste cronograma tem por base o fuso-horário do estado de Rondônia.
 
 

                          b) Leia-se:

 

ANEXO II – CRONOGRAMA*

ATIVIDADES
DATAS

INICIAL FINAL

Publicação do edital do PSDVO Unir/2022 20/06/2022 -

Impetração de recursos contra as normas do edital do PSDVO
Unir/2022 exclusivamente via sistema

21/06/2022 22/06/2022

Previsão de publicação de resultado da análise de recursos contra as
normas do edital do PSDVO Unir/2022 após eventuais alterações

23/06/2022 -

Período de inscrições no PSDVO Unir/2022 24/06/2022 29/06/2022

Previsão de publicação da homologação das inscrições no PSDVO
Unir/2022

01/07/2022 -

Impetração de recursos contra inscrições não homologadas no PSDVO
Unir/2022 exclusivamente via sistema

02/07/2022 03/07/2022

Previsão de publicação do resultado da análise dos recursos contra as
inscrições não homologadas no PSDVO Unir/2022

Até as 18h de
06/07/2022

-

Previsão de publicação do resultado preliminar do PSDVO Unir/2022
Até as 23h59 de
06/07/2022

-

Impetração de recursos contra o resultado preliminar do PSDVO
Unir/2022 exclusivamente via sistema

07/07/2022
Até as 18h de
08/07/2022

Previsão de publicação do resultado da análise dos recursos e do
resultado final do PSDVO Unir/2022

 Até as 23h59 de
08/07/2022

-

Publicação do edital de matrículas em primeira chamada do PSDVO
Unir/2022

Até as 23h59min
de 09/07/2022

-
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Realização das matrículas em primeira chamada (exclusivamente pelo
sistema de matrículas online)

14/07/2022
Até as 18h de
19/07/2022

Recursos contra matrículas não homologadas em primeira chamada
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Das 18h30 de
19/07/2022

Até as 18h de
20/07/2022

Disponibilização do resultado da análise de recurso ao candidato
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Até as 23h59min
de 21/07/2022

-

Publicação do edital de matrículas em segunda chamada (caso existam
vagas não preenchidas da chamada anterior)

Até as 23h59min
de 22/07/2022

-

Realização das matrículas em segunda chamada (exclusivamente pelo
sistema de matrículas online)

27/07/2022
Até as 18h de
01/08/2022

Recursos contra matrículas não homologadas em segunda chamada
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Das 18h30min
de 01/08/2022

Até as 18h de
02/08/2022

Disponibilização do resultado da análise de recurso ao candidato
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Até as 23h59min
de 03/08/2022

-

Publicação do edital de matrículas em terceira chamada (caso existam
vagas não preenchidas da chamada anterior)

04/08/2022 -

Realização das matrículas em terceira chamada (exclusivamente pelo
sistema de matrículas online)

09/08/2022
Até as 18h de
12/08/2022

Recursos contra matrículas não homologadas em terceira chamada
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Das 18h30min
de 12/08/2022

Até as 18h de
13/08/2022

Disponibilização do resultado da análise de recurso ao candidato
(exclusivamente pelo sistema de matrículas online)

Até as 23h59min
de 14/08/2022

-

* Toda referência de horário neste cronograma tem por base o fuso-horário do estado de Rondônia.

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em
06/07/2022, às 19:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
1022825 e o código CRC 09308E9B.

Referência: Proces s o nº 23118.006719/2022-56 SEI nº 1022825
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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