SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
II
RONDÔNIA NÚCLEOANEXO
DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA
TERRA
EDITAL Nº 02/NCET/UNIR/2017, de 08 de setembro de 2017
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO
Departamento Acadêmico: FÍSICA e GEOGRAFIA
Item
Publicação do Edital na página da
UNIR www.unir.br para consulta
pública das normas editalícias.
Recurso contra as disposições
legais ou regimentais do Edital
Através do e-mail:
ncet.concursops@unir.br
Resultado de Recurso contra o
edital.
Publicação do Edital alterado e
Revisado na Página da UNIR e
Link do edital
Publicação do Edital no DOU.
Período de Inscrições das 09 às 12h
e das 14h às 17 h

Data: início

Data: final

15/09/2017

19/09/2017

15/09/2017

19/09/2017 até às 23h:59min

20/09/2017 até às 12h

-

20/09/2017

-

21/09/2017

-

25/09/2017

29/09/2017

(somente dias úteis) – NCET
Divulgação da homologação de
inscrição
Recurso da decisão da inscrição
não homologada Através do email: ncet.concursops@unir.br
Publicação final das inscrições
homologadas.
Divulgação do indicativo da banca
examinadora
Recurso contra indicativo de
composição da Banca
Examinadora Através do e-mail:
ncet.concursops@unir.br
Publicação do recurso contra
composição de Banca
Publicação da Portaria das Bancas
Examinadoras
*Não havendo candidato inscrito
para as respectivas áreas, será
reaberta as inscrições por mais 05
dias
Sorteio do tema da Prova didática

02/10/2017 até às 12h

03/10/2017 até às 23h:59min

-

-

04/10/2017 até às 12h

-

15/09/2017 até às 17h

-

04/10/2017

05/10/2017 até às 23h:59min

06/10/2017 até às 12h

-

10/10/2017 até às 17h

-

Data a ser comunicado em novo cronograma.

16/10/2017 às 09h

-

SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
Início da apresentação da FUNDAÇÃO
prova
17/10/2017 às
09h
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
didática
RONDÔNIA NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA
Resultado da prova didática
17/10/2017
TERRA até às 21h
Período de solicitação de cópia de
18/10/2017 das 09h às 12h
mídia da prova didática no
e
Departamento que oferta a vaga
das 14 h às 17h
Período de recebimento de Recurso
contra o resultado da
19/10/2017
prova didática por email:
ncet.concursops@unir.br
Resultado de recurso da prova
23/10/2017 até às 12h
didática disponibilizado no Link
do edital.
Entrega do currículo lattes com os
23/10/2017 das 14h:30min às
comprovantes a
15h:30min
banca examinadora
Início da prova de títulos
23/10/2017 às 16h
Previsão do Resultado da prova de
24/10/2017 até às 12h
títulos
Solicitação de cópia de espelho de
avaliação de prova de títulos
24/10/2017 das 14h até às 17h
no departamento que oferta a
vaga.
Recurso contra o resultado da
prova de títulos através do e-mail:
25/10/2017 até às 23h:59min
ncet.concursops@unir.br
Resultado do recurso da prova de
26/10/2017 até às 12h
títulos
Resultado final das provas
Previsão da Divulgação do
Resultado final no link do edital
e página eletrônica da UNIR
www.unir.br
Previsão da Homologação
e publicação no DOU

26/10/2017 até às 18h

26/10/2017 até às 18h
30/10/2017

-

20/10/2017 até às
23h:59mim

-

-

-

-

-

-

* Caso não tenha candidato inscrito será reaberto novo período de inscrição e divulgado novo cronograma.

