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RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL Nº 01/NT/UNIR/2021, 01 de SETEMBRO de 

2.021 

A Comissão de instrução e acompanhamento do processo simplificado de seleção de 

professor substituto de Engenharia Elétrica e Civil, torna pública a alteração do Edital nos 

seguintes pontos: 

 

No subitem 3.1: 

 

Onde lê-se: 

 

3.1 A inscrição e envio de documentos (item 3.4) será realizada exclusivamente de forma 

on-line através do endereço eletrônico oficial deste concurso. 

 

 

Leia-se: 

 

3.1 A inscrição e envio de documentos (item 3.4) será realizada exclusivamente de forma 

on-line através do endereço eletrônico: 

https://sistemas.unir.br/ac99fecf6fcb8c25d18788d14a5384ee/login.xhtml. 

 

 

No subitem 3.2: 

 

Onde lê-se: 

 

3.2 Observado o horário local de Porto Velho - RO, as inscrições iniciar-se-ão e 

terminarão nos seguintes dias e horários: das 00:00 do dia 01/09/2021 até as 23:59 do dia 

09/09/2021. 

 

 

Leia-se: 

 

3.2 Observado o horário local de Porto Velho - RO, as inscrições iniciar-se-ão e 

terminarão nos seguintes dias e horários: das 00:00 do dia 13/09/2021 até as 23:59 do dia 

17/09/2021. 

 

 

 

 

Onde lê-se: 

https://sistemas.unir.br/ac99fecf6fcb8c25d18788d14a5384ee/login.xhtml
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ANEXO IV 

 

Leia-se: 

ANEXO III 

 

 

Onde lê-se: 

ANEXO V 

 

Leia-se: 

ANEXO IV 
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ANEXO III 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Evento 

Data 

INÍCIO FIM 

Publicação do Edital na página da UNIR para consulta pública das 

normas editalícias.  
01/09/2021   

Recebimento de recursos contra as disposições legais ou regimentais 

do edital. 
13/09/2021 17/09/2021 

Resultado de Recurso contra o Edital 22/09/2021   

Previsão da publicação do edital revisado e alterado no Diário Oficial 

da União e link do edital. 23/09/2021   

Período de inscrição. 13/09/2021 17/09/2021 

Homologação e divulgação das inscrições 20/09/2021   

Recebimento de recursos da decisão de inscrição não homologada. 21/09/2021 22/09/2021 

Decisão sobre recurso interposto da homologação das inscrições 23/09/2021   

Publicação de relação final das inscrições homologadas 23/09/2021   

Previsão da divulgação do indicativo das Bancas Examinadoras. 24/09/2021   

Recurso contra indicativo de composição da Banca Examinadora. 27/09/2021 28/09/2021 

Previsão do resultado do recurso contra composição da Banca 

Examinadora. 
29/09/2021   

Divulgação dos links para o sorteio dos pontos e da apresentação da 

prova didática. 
30/09/2021   

Sorteio do ponto e ordem da apresentação da prova didática às 09h. 01/10/2021   

Início das provas didáticas às 08h (conforme sorteio e cronograma 

publicado).  
05/10/2021 08/10/2021 

Previsão do resultado da prova didática. 13/10/2021   
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Período de solicitação da gravação da prova didática. 13/10/2021 13/10/2021 

Período de recebimento de recurso da prova didática. 14/10/2021   

Previsão do resultado do recurso da prova didática. 19/10/2021   

Previsão da divulgação do resultado da prova de títulos. 21/10/2021   

Solicitação e entrega de cópia de espelho de avaliação de prova de 

títulos. 
22/10/2021   

Recurso contra resultado da prova de títulos. 25/10/2021   

Previsão do resultado do recurso da prova de títulos. 27/10/2021   

Previsão da divulgação preliminar do resultado final. 04/11/2021   

Recurso contra resultado preliminar. 05/11/2021   

Previsão de publicação do Edital de convocação para aferição do 

fenótipo. 
21/10/2021   

Avaliação de fenótipo. 22/10/2021   

Publicação da relação de avaliação fenotípica. 26/10/2021   

Recursos contra avaliação fenotípica. 27/10/2021   

Previsão do Resultado do recurso da avaliação fenotípica. 03/11/2021   

Previsão do resultado do recurso do resultado final. 09/11/2021   

Previsão da publicação do Resultado na página da UNIR. 25/10/2021   

Previsão da publicação da homologação do resultado final na página da 

UNIR e no Diário Oficial da União. 
01/11/2021   

 

O edital completo, com seus anexos e retificações, está à disposição dos candidatos na 

Internet, no endereço https://processoseletivo.unir.br/.  

 

https://processoseletivo.unir.br/certame/exibir/247

