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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE ATENÇÃO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Retificação nº 1054563/GR/UNIR/2022
  

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 08/PROCEA/UNIR/2022

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) torna pública a re�ficação nº 01/2022, referente
ao Edital nº 08/PROCEA/UNIR/2022.

 

ONDE SE LÊ:

3.1 Para par�cipar do processo de seleção, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, disponível
no link h�ps://forms.gle/4mC�AYEZpnJ7NC8, e anexar a documentação prevista no item 3.3, durante
o período de 16 a 21 de setembro de 2022.

 

3.3 Os candidatos deverão anexar junto à ficha de inscrição os documentos abaixo relacionados:

...

c) Currículo La�es;

...

 

4.1.2.5 Os horários da avaliação prá�ca serão divulgados no sí�o eletrônico da PROCEA (www.procea.br)
no dia 27 de setembro de 2022

 

4.1.2.6 O link de acesso para a avaliação prá�ca do Google Meet será enviado no e-mail de cada
candidato no dia 27 de setembro de 2022.

 

4.1.2.7 Em caso de não recebimento do link de acesso o candidato deverá se manifestar pelo e-mail
capnes@unir.br no dia 28 de setembro às 14 horas para que seja efetuado o reenvio, a não manifestação
do candidato indicará que o link foi devidamente recebido.

 

10.3 Para esclarecimentos adicionais ou casos omissos e excepcionais, entrar em contato com a PROCEA
através do e-mail capnes@unir.br ou pelo tefefone (69) 2182-2211.

 

ANEXO I
CRONOGRAMA 
... ... ...
Período de Inscrição e envio dos
documentos solicitados no item 3.2

16 a 21 de setembro de
2022 Link: https://forms.gle/4mCttiAYEZpnJ7NC8

Homologação das Inscrições 22 de setembro de
2022 Site da PROCEA www.procea.unir.br

Recurso contra Homologação das 22 a 23 de setembro de E-mail: capnes@unir.br

https://forms.gle/4mCttiAYEZpnJ7NC8
http://www.procea.br/
https://forms.gle/4mCttiAYEZpnJ7NC8
http://www.procea.unir.br/#_blank
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Inscrições 2022
Resultado do Recurso contra
homologação das inscrições

26 de setembro de
2022 Site da PROCEA - www.procea.unir.br

Divulgação do horário da avaliação
prática

27 de setembro de
2022 Site da PROCEA - www.procea.unir.br

Encaminhamento de link para a
avaliação prática

27 de setembro de
2022 No e-mail de cada candidato

Manifestação em caso de não
recebimento do link

28 de setembro de
2022 até às 14 horas capnes@unir.br

Avaliação Prática 
29 e 30 de setembro
e 03 de outubro de
2022

Plataforma Google Meet

Resultado Preliminar 04 de outubro de 2022 Site da PROCEA www.procea.unir.br 
Período para interposição de
Recurso contra o Resultado
Preliminar

05 a 06 de outubro de
2022 E-mail: capnes@unir.br

Resultado de análise dos recursos
contra o Resultado Preliminar 07 de outubro de 2022 Site da PROCEA www.procea.unir.br

Resultado Final 10 de outubro de 2022 Site da PROCEA www.procea.unir.br 
Assinatura do Termo de
Compromisso Data a ser divulgada Orientações para assinatura serão divulgadas

no site da PROCEA www.procea.unir.br
Início das atividades Data a ser divulgada No campus de demanda da inscrição

 
 

LEIA-SE:

3.1 Para par�cipar do processo de seleção, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, disponível
no link h�ps://forms.gle/4mC�AYEZpnJ7NC8, e anexar a documentação prevista no item 3.3, durante
o período de 16 a 25 de setembro de 2022.

 

3.3 Os candidatos deverão anexar junto à ficha de inscrição os documentos abaixo relacionados:

...

c) Currículo La�es ou currículo comum;

...

 

4.1.2.5 Os horários da avaliação prá�ca serão divulgados no sí�o eletrônico da PROCEA (www.procea.br)
no dia 28 de setembro de 2022

 

4.1.2.6 O link de acesso para a avaliação prá�ca do Google Meet será enviado no e-mail de cada
candidato no dia 28 de setembro de 2022.

 

4.1.2.7 Em caso de não recebimento do link de acesso o candidato deverá se manifestar pelo e-mail
capnes@unir.br no dia 29 de setembro às 14 horas para que seja efetuado o reenvio, a não manifestação
do candidato indicará que o link foi devidamente recebido.

 

10.3 Para esclarecimentos adicionais ou casos omissos e excepcionais, entrar em contato com a PROCEA
através do e-mail capnes@unir.br.

http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
https://forms.gle/4mCttiAYEZpnJ7NC8
http://www.procea.br/
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ANEXO I
CRONOGRAMA 
... ... ...
Período de Inscrição e envio dos
documentos solicitados no item 3.2

16 a 25 de
setembro de 2022 Link: https://forms.gle/4mCttiAYEZpnJ7NC8

Homologação das Inscrições 26 de setembro de
2022 Site da PROCEA www.procea.unir.br

Recurso contra Homologação das
Inscrições

26 a 27 de
setembro de 2022 E-mail: capnes@unir.br

Resultado do Recurso contra
homologação das inscrições

28 de setembro de
2022 Site da PROCEA - www.procea.unir.br

Divulgação do horário da avaliação
prática

28 de setembro de
2022 Site da PROCEA - www.procea.unir.br

Encaminhamento de link para a
avaliação prática

28 de setembro de
2022 No e-mail de cada candidato

Manifestação em caso de não
recebimento do link

29 de setembro de
2022 até às 14 horas capnes@unir.br

Avaliação Prática 30 de setembro, 03 e
04 de outubro de 2022 Plataforma Google Meet

Resultado Preliminar 05 de outubro de 2022 Site da PROCEA www.procea.unir.br 
Período para interposição de
Recurso contra o Resultado
Preliminar

06 a 07 de outubro de
2022 E-mail: capnes@unir.br

Resultado de análise dos recursos
contra o Resultado Preliminar 10 de outubro de 2022 Site da PROCEA www.procea.unir.br

Resultado Final 11 de outubro de 2022 Site da PROCEA www.procea.unir.br 
Assinatura do Termo de
Compromisso Data a ser divulgada Orientações para assinatura serão divulgadas

no site da PROCEA www.procea.unir.br 
Início das atividades Data a ser divulgada No campus de demanda da inscrição

 
Profª Dr. José Juliano Cedaro

Vice-Reitor no exercício da Reitoria 
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Vice-Reitor, em 21/09/2022, às
20:57, 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 1110720 e
o código CRC 31BD7A5F.

Referência: Processo nº 23118.013741/2021-71 SEI nº 1110720
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