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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PRÓ-REITORIA DE CULTURA EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

Comunicado nº 7/2022/PROCEA

DIVULGAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO DO PROCESSO SELETIVO DOS AUXÍLIOS ESTUDANTIS -
EDITAL Nº 01/PROCEA/UNIR/2022  

 
A Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR, por meio da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s -
PROCEA, em cooperação técnica com as Comissões de Seleção dos campis de Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de Moura,
Presidente Médici e Vilhena, torna pública as re�ficações dos seguintes atos do Edital nº 01/PROCEA/UNIR/2022: 
 
- Resultado da análise de Recurso do campus de Cacoal;
- Resultado final do auxílio Acadêmico de Cacoal;
- Resultado final dos auxílios: Alimentação, Acadêmico e Moradia do campus de Presidente Médici;
- Resultado final dos auxílios: Alimentação, Compra de Equipamento de Informá�ca e Acadêmico do campus de Vilhena;
- Resultado final do Cadastro Reserva do Auxílio Acadêmico de Ji-Paraná;
- Resultado final dos aprovados no Auxílio Moradia de Rolim de Moura;
- Resultado final dos aprovados no Auxílio Moradia de Guajará-Mirim.
 
Tal re�ficação deve-se ao infindável acúmulo de trabalho no setor e também dos membros das comissões, que em razão do final
do semestre le�vo acumulam diversas tarefas. Além disso, o sistema atualmente u�lizado é an�go e gera as listas em formato
Excel, razão pela qual os critérios do edital precisam ser selecionados manualmente e de modo individualizado na ordem do edital
(ou seja, um a um) e o procedimento refeito para cada auxílio. Com isso, torna-se susce�vel a ocorrência de erros na emissão das
listas. De pronto, informamos, ainda, que estamos trabalhando para migração de sistema na tenta�va de aperfeiçoar os
procedimentos e evitar essas falhas.
 
 
 
  
 
 
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por NEIVA CRISTINA DE ARAUJO, Pró-Reitor(a), em 15/04/2022, às 18:37,
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 0938339 e o código CRC
52E67712.
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