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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E EDUCACIONAL

Retificação nº 0518732/GR/UNIR/2020

  
RETIFICAÇÃO Nº 03/2020 - referente ao Edital nº 08/2020/PROCEA/UNIR

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR, por meio da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s -
PROCEA, torna pública a re�ficação nº 03/2020, referente ao Edital nº 08/2020/PROCEA/UNIR.

 

ONDE SE LÊ:

 

6.5 O discente selecionado deverá, observado os critérios de convocação a serem publicados, encaminhar via
sistema h�ps://sistemas.unir.br/procea/, o Termo de Compromisso preenchido e assinado, em conformidade com sua
modalidade de auxílio, no período de 26 a 27 de outubro de 2020.

6.5.1 O Termo de Compromisso deverá estar acompanhado da Declaração da Chefia de Departamento/Coordenação
do Curso informando a adesão do discente à A�vidade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE).

 

ANEXO 1
CRONOGRAMA

 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL

Publicação do Edital para consulta pública 28 de setembro Página da PROCEA (www.procea.unir.br),

Recurso contra termos do Edital 29 de setembro E-mail: aide@unir.br

Resultado de recurso contra termos do Edital 1 de outubro Endereço eletrônico: www.procea.unir.br

Publicação do Edital 1 de outubro Na página a PROCEA (www.procea.unir.br)

Período de Inscrição online 1 de outubro a 5 de
outubro

Endereço
eletrônico: https://sistemas.unir.br/procea/

Divulgação dos locais para entrega de
documentações, conforme item 7.2.3. 5 de outubro Página da PROCEA www.procea.unir.br

Divulgação do indicativo da Comissão de Seleção 6 de outubro Página da PROCEA (www.procea.unir.br)

Recurso contra indicativo de composição da
Comissão de Seleção 6 a 7 de outubro E-mail: aide@unir.br

Resultado do recurso contra indicativo da composição
da comissão de Seleção 8 de outubro Página da PROCEA www.procea.unir.br
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Entrega dos documentos conforme item 7.2.1 7 de outubro a 14 de
outubro

Envio através do
https:https://sistemas.unir.br/procea/ ou, em
casos excepcionais, entregar pessoalmente
junto à Comissão de Seleção de cada Campus,
conforme item 7.2.3.

Divulgação do Resultado Preliminar 19 de outubro Murais de cada Campus e Página da PROCEA
(www.procea.unir.br)

Período para interposição de Recurso Contra
Resultado Preliminar 20 a 21 de outubro E-mail: aide@unir.br

Resultado Final, após análise dos recursos   23 de outubro Murais de cada Campus e Página da PROCEA
(www.procea.unir.br)

Assinatura e entrega do Termo de Compromisso  26 de outubro a 27
outubro

Envio através
do https://sistemas.unir.br/procea/ ou
entregar pessoalmente junto à Comissão de
Seleção de cada Campus

 

LEIA-SE:

6.5 O discente selecionado deverá, observado os critérios de convocação a serem publicados, encaminhar via
sistema h�ps://sistemas.unir.br/procea/, o Termo de Compromisso preenchido e assinado, em conformidade com sua
modalidade de auxílio, no período de 26 a 29 de outubro de 2020.

6.5.1 O Termo de Compromisso deverá estar acompanhado da Declaração da Chefia de Departamento/Coordenação
do Curso informando a adesão do discente à A�vidade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE).

 

ANEXO 1
CRONOGRAMA

 

ATIVIDADE PERÍODO LOCAL

Publicação do Edital para consulta pública 28 de setembro Página da PROCEA (www.procea.unir.br),

Recurso contra termos do Edital 29 de setembro E-mail: aide@unir.br

Resultado de recurso contra termos do Edital 1 de outubro Endereço eletrônico: www.procea.unir.br

Publicação do Edital 1 de outubro Na página a PROCEA (www.procea.unir.br)

Período de Inscrição online 1 de outubro a 5 de
outubro

Endereço
eletrônico: https://sistemas.unir.br/procea/

Divulgação dos locais para entrega de
documentações, conforme item 7.2.3. 5 de outubro Página da PROCEA www.procea.unir.br

Divulgação do indicativo da Comissão de Seleção 6 de outubro Página da PROCEA (www.procea.unir.br)

Recurso contra indicativo de composição da
Comissão de Seleção

6 a 7 de outubro E-mail: aide@unir.br
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Resultado do recurso contra indicativo da composição
da comissão de Seleção 8 de outubro Página da PROCEA www.procea.unir.br

Entrega dos documentos conforme item 7.2.1 7 de outubro a 14 de
outubro

Envio através do
https:https://sistemas.unir.br/procea/ ou, em
casos excepcionais, entregar pessoalmente
junto à Comissão de Seleção de cada Campus,
conforme item 7.2.3.

Divulgação do Resultado Preliminar 20 de outubro Murais de cada Campus e Página da PROCEA
(www.procea.unir.br)

Período para interposição de Recurso Contra
Resultado Preliminar 21 a 22 de outubro E-mail: aide@unir.br

Resultado Final, após análise dos recursos   24 de outubro Murais de cada Campus e Página da PROCEA
(www.procea.unir.br)

Assinatura e entrega do Termo de Compromisso  26 de outubro a
29 outubro

Envio através
do https://sistemas.unir.br/procea/ ou
entregar pessoalmente junto à Comissão de
Seleção de cada Campus

 
 

Profª. Marcele Regina Nogueira Pereira
Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s

Portaria n. 099/2017/GR/UNIR

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Pró-Reitor(a), em 27/10/2020, às
16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0523807 e o código CRC
F27EE57F.

Referência: Processo nº 999119617.000057/2020-27 SEI nº 0523807
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