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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE ATENÇÃO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DA BOLSA DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE
LÍNGUA DE SINAIS - BTILS EDITAL Nº 07/2020/PROCEA

 

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s - PROCEA convoca o(a) candidato(a) abaixo
relacionados(as), classificados(as) pelo EDITAL Nº 07/2020/PROCEA, para assinar o Termo de Compromisso no dia
31  de Março de 2022.

Devido ao atual contexto de pandemia,  a assinatura do temo de compromisso ocorrerá de forma eletrônica, via
Sistema Eletrônico de Informações - SEI, considerando as medidas de distanciamento social adotadas em nossa
Ins�tuição. Portanto, segue abaixo as orientações sobre os procedimentos a serem realizados:

 

1. O(A) bolsista deverá realizar o cadastro de usuário externo no SEI, u�lizando o mesmo e-mail informado no
formulário de inscrição do processo sele�vo, no dia 30 de Março de 2022 através deste
link: h�ps://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0

 

2-  No dia 30/03/2022 o(a) bolsista receberá um link com o Termo de Compromisso pelo e-mail cadastrado, para
que realize a assinatura eletrônica até no máximo dia 31/03/2022.

 

3-  A recusa ou ausência de manifestação dentro do prazo es�pulado para a assinatura eletrônica implicará na
imediata chamada do(a) próximo(a) classificado(a), sendo o(a) candidato(a) anterior realocado(a) para o final da
lista.

 

 

CAMPUS JI-PARANÁ:

10° Valéria Pissolatto CLASSIFICADO(A)

 

 

 

Coordenadoria de Atenção a Pessoas com Necessidades Especiais 

Diretoria de Assuntos Estudan�s

Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA OLIVEIRA MONTEIRO, Coordenador(a), em 29/03/2022, às
11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE WREGE VASCONCELOS, Diretor(a), em 29/03/2022, às 11:37,

https://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por NEIVA CRISTINA DE ARAUJO, Pró-Reitor(a), em 29/03/2022, às 16:17,
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 0919077 e o código
CRC 337FD0A5.

Referência: Processo nº 9995540332.000011/2020-19 SEI nº 0919077
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