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Comissão de planejamento, elaboração e execução  

do Vestibular do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

Processo Seletivo Discente 2016  -  Edital nº. 002, 23 de maio de 2016. 
 

2ª Retificação do Edital nº. 002, 23 de maio de 2016. 

 
 

A presidente da Comissão de planejamento, elaboração e execução do Vestibular do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 

021/2016/DCRM/UNIR de 27 de julho de 2016, torna pública a seguinte retificação ao Edital 

supracitado cujas alterações estão a seguir elencadas:  

  

No item 3. Das Inscrições, ONDE SE LÊ: 

3.5. As inscrições para o Processo Seletivo 2016 deste Edital estarão abertas no período de 09 a 28 de 

agosto de 2016 e serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico 

https://www.certames.unir.br/certameDiscente/  

 

LEIA-SE: 

3.5 As inscrições para o Processo Seletivo 2016 deste Edital estarão abertas no período de 09 a 28 de 

agosto de 2016 e serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico 

https://www.certames.unir.br/lecampo 

 

No item 5. Dos procedimentos para a solicitação de atendimento especial, ONDE SE LÊ: 

5.4. O candidato/a que necessitar de atendimento especial para a realização da prova deverá indicar, na 

solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico 

https://www.certames.unir.br/certameDiscente/ os recursos especiais necessários a tal atendimento. 

 

LEIA-SE: 

5.4. O candidato/a que necessitar de atendimento especial para a realização da prova deverá indicar, na 

solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico  https://www.certames.unir.br/lecampo 

os recursos especiais necessários a tal atendimento. 

 

 
Profa. Dra. Márcia Maria de Oliveira 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

(Ordem de Serviço nº 004/2016/DEPED/RM/UNIR de 07 de abril de 2016) 

Presidente da Comissão de Vestibular Ledocampo/Unir  

(Portaria 021/2016/DCRM/UNIR de 27 de julho de 2016) 
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