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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE ATENÇÃO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Retificação nº 0490030/GR/UNIR/2020

  
RETIFICAÇÃO Nº 01/2020 - referente ao Edital nº 07/2020/PROCEA

 

  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 01/2020, referente ao Edital nº
07/2020/PROCEA.

 

ONDE SE LÊ:

 

4.1.2. Avaliação prá�ca

4.1.2.1. Em razão das medidas de distanciamento social adotadas no âmbito da UNIR, em decorrência da
pandemia do novo coronavírus, a avaliação prá�ca será realizada de forma remota.

4.1.2.4. A avaliação prá�ca será realizada de forma remota através da plataforma Google Meet.

4.1.2.7. O link de acesso para a avaliação prá�ca será enviado no e-mail de cada candidato no dia 10 de
setembro.

4.1.2.10. Haverá tolerância de no máximo 10 minutos após o horário de início agendado para o
candidato acessar o link da plataforma Google Meet.  

 

ANEXO I 
CRONOGRAMA
Publicação do Edital e Indica�vo de
Comissão de Seleção para consulta
pública

26 de agosto de 2020 Site da UNIR www.unir.br  e da
PROCEA www.procea.unir.br 

Recurso contra termos do Edital e
Indica�vo de Comissão de Seleção 27 e 28 de agosto 2020 E-mail: capnes@unir.br

Resultado de recurso contra termos
do Edital e Indica�vo de Comissão
de Seleção

31 de agosto de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br 

Publicação do Edital  e Indica�vo de
Comissão de Seleção após consulta
pública

31 de agosto de 2020 Site da UNIR www.unir.br  e da
PROCEA www.procea.unir.br  

Período de Inscrição e envio dos
documentos solicitados no item 3.2

31 de agosto a 04 de
setembro de 2020 Link: h�ps://forms.gle/GRpt8kY5XwWo4zm58

Homologação das Inscrições 08 de setembro de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br
Recurso contra Homologação das
Inscrições

08 e 09 de setembro de
2020 E-mail: capnes@unir.br

Resultado do Recurso contra
homologação das inscrições 10 de setembro de 2020 Site da PROCEA - www.procea.unir.br

http://www.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
mailto:capnes@unir.br
http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
https://forms.gle/GRpt8kY5XwWo4zm58
http://www.procea.unir.br/#_blank
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Divulgação do horário da avaliação
prá�ca

10 de setembro de 2020 Site da PROCEA - www.procea.unir.br

Encaminhamento de link para a
avaliação prá�ca 10 de setembro de 2020 No e-mail de cada candidato

Manifestação em caso de não
recebimento do link

até 11 de setembro 2020 às
14 horas capnes@unir.br

Avaliação Prá�ca 14 de setembro de 2020 Plataforma Google Meet

Resultado Preliminar 15 de setembro de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br  e da
UNIR www.unir.br

Período para interposição de
Recurso contra o Resultado
Preliminar

16 e 17 de setembro de
2020 E-mail: capnes@unir.br

Resultado de análise dos recursos
contra o Resultado Preliminar 18 de setembro de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br 

Resultado Final 18 de setembro de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br  e da
UNIR www.unir.br

Assinatura do Termo de
Compromisso

data será agendada
conforme retorno das
a�vidades acadêmica

Orientações para assinatura serão divulgadas
no site da PROCEA www.procea.unir.br

Início das a�vidades
data será agendada
conforme retorno das
a�vidades acadêmica

No campus de demanda da inscrição

 

LEIA-SE:

4.1.2. Avaliação prática

4.1.2.1. Em razão das medidas de distanciamento social adotadas no âmbito da UNIR, em decorrência da
pandemia do novo coronavírus, a avaliação prática poderá ser realizada de forma remota ou presencial à
critério do candidato.

4.1.2.2. O candidato que optar em realizar a avaliação prática de forma presencial poderá requerer junto à
PROCEA o agendamento, mediante envio de Declaração (ANEXO V), para o e-mail, capnes@unir.br, antes
da data de publicação do horário e local de realização da prova, constante no cronograma (ANEXO I)..

 4.1.2.2.1  Para as avaliações de forma presencial, serão tomadas todas as medidas preventivas de
distanciamento social preconizados pelos órgãos de saúde, bem como, o uso de máscara e o uso agentes
sanitizantes pelos avaliadores e para candidatos.

4.1.2.5 Aos alunos que optarem por realizar avaliação prática de forma remota, esta será realizada através da
plataforma Google Meet.

4.1.2.8 O link de acesso para a avaliação prática de forma remota será enviado no e-mail de cada
candidato no dia 10 de setembro.

4.1.2.11 Haverá tolerância de no máximo 10 minutos após o horário de início agendado para o candidato que
optar pela avaliação remota acessar o link da plataforma Google Meet.

4.1.2.12 Haverá tolerância de no máximo 10 minutos após o horário de início agendado para o candidato que
optar pela avaliação presencial comparecer ao local indicado para avaliação.

 

ANEXO I 

http://www.procea.unir.br/#_blank
mailto:capnes@unir.br
http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
mailto:capnes@unir.br
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CRONOGRAMA 

Publicação do Edital e
Indicativo de Comissão de
Seleção para consulta pública

26 de agosto de 2020 Site da UNIR www.unir.br  e da
PROCEA www.procea.unir.br

Recurso contra termos do Edital
e Indicativo de Comissão de
Seleção

27 e 28 de agosto 2020 E-mail: capnes@unir.br

Resultado de recurso contra
termos do Edital e Indicativo de
Comissão de Seleção

31 de agosto de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br 

Publicação do Edital  e
Indicativo de Comissão de
Seleção após consulta pública

31 de agosto de 2020 Site da UNIR www.unir.br  e da
PROCEA www.procea.unir.br  

Período de Inscrição e envio
dos documentos solicitados no
item 3.2

31 de agosto a 04 de
setembro de 2020 Link: https://forms.gle/GRpt8kY5XwWo4zm58

Homologação das Inscrições 08 de setembro de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br
Recurso contra Homologação
das Inscrições

08 e 09 de setembro de
2020 E-mail: capnes@unir.br

Resultado do Recurso contra
homologação das inscrições 10 de setembro de 2020 Site da PROCEA - www.procea.unir.br

Divulgação do horário e local 
da avaliação prática remota e
presencial

10 de setembro de 2020 Site da PROCEA - www.procea.unir.br

Encaminhamento de link para a
avaliação prática 10 de setembro 2020 No e-mail de cada candidato

Manifestação em caso de não
recebimento do link

até 11 de setembro 2020
às 14 horas capnes@unir.br

Avaliação Prática presencial 14 de setembro de 2020 Local indicado pela Comissão
Avaliação Prática remota 15 de setembro de 2020 Plataforma Google Meet

Resultado Preliminar 16 de setembro de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br  e da
UNIR www.unir.br

Período para interposição de
Recurso contra o Resultado
Preliminar

16 e 17 de setembro de
2020 E-mail: capnes@unir.br

Resultado de análise dos
recursos contra o Resultado
Preliminar

18 de setembro de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br

Resultado Final 18 de setembro de 2020 Site da PROCEA www.procea.unir.br  e da
UNIR www.unir.br

Assinatura do Termo de
Compromisso

data será agendada
conforme retorno das
atividades acadêmicas

Orientações para assinatura serão divulgadas no
site da PROCEA www.procea.unir.br

Início das atividades
data será agendada
conforme retorno das
atividades acadêmicas

No campus de demanda da inscrição

 

 

http://www.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
mailto:capnes@unir.br
http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
https://forms.gle/GRpt8kY5XwWo4zm58
http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
mailto:capnes@unir.br
http://www.procea.unir.br/#_blank
http://www.procea.unir.br/#_blank
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Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Pró-Reitora, em
04/09/2020, às 15:50, 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 0490030 e
o código CRC 81938967.

Referência: Processo nº 9995540332.000011/2020-19 SEI nº 0490030

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

