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ANEXO II
Cronograma do Certame do Edital n. 01/UNIR/CACOAL/2018, de 19/04/2018
ITENS

DATAS
DATA
DATA
INICIAL
FINAL
Publicação do Edital na página da UNIR www.unir.br
19/04/2018
--Recurso contra as disposições legais ou regimentais do 19/04/2018
20/04/2018
edital (no e-mail depadm@unir.br
até as 12h.
Resultado do recurso contra o edital
--20/04/2018
após as 18h.
Publicação do Extrato do Edital na página da UNIR e no 23/04/2018
--DOU.
Período de inscrições (exceto os finais de semana)
02/05/2018
08/05/2018
das 14h às das 14h às
18h
18h
Homologação de Inscrição
09/05/2018
--Recurso da decisão da inscrição não homologada (no e- 10/05/2018
10/05/2018
mail depadm@unir.br
até
às
23;59h
Decisão sobre recurso interposto da inscrição não 11/05/2018
----homologada.
Publicação de relação final das inscrições homologadas
14/05/2018
--Divulgação do indicativo das Bancas Examinadoras.
15/05/2018
--Recurso contra indicativo de composição da Banca 16/05/2018
16/05/2018
Examinadora (no e-mail depadm@unir.br)
até
às
23:59h
Resultado recurso contra composição da Banca 17/05/2018
--Examinadora.
Sorteio do ponto da prova didática.
21/05/2018
--às 9h
Previsão do início da apresentação da prova didática
22/05/2018
--às 9h
Previsão do resultado da prova didática
24/05/2018
--Previsão do período de solicitação de cópia de mídia da 25/05/2018
--prova didática no respectivo departamento que oferta a das 13h30 às
vaga.
17h e das 19
às 21h
Previsão do período de recebimento de recurso da prova 28/05/2018
--didática via e-mail depadm@unir.br
até às 21h
Previsão do resultado do recurso da prova didática.
29/05/2018
--Previsão da entrega do currículo lattes com os 30/05/2018
comprovantes no Departamento de Administração
das 14h às --21h
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Previsão do início da prova de títulos
Previsão da divulgação de resultados da prova de títulos
Previsão da solicitação de cópia de espelho de avaliação
de prova de títulos no Departamento de Administração

01/06/2018
04/06/2018
05/06/2018
das 14h às
21h
Previsão do recurso contra resultado da prova de títulos via 06/06/2018
e-mail
até as 21h
Previsão do resultado do recurso da prova de títulos.
07/06/2018
Previsão da entrega de resultado final ao Departamento
08/06/2018
Previsão da divulgação do resultado final na página da 11/06/2018
UNIR.
Previsão da HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO 13/06/2018
DOU.
Cacoal, 19 de abril de 2018

Profa. Dra. Eleonice de Fátima Dal Magro
Diretora do Campus de Cacoal
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