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TENS Data de início Data final

Publicação do Edital na página da Unir para consulta pública das
normas editalícias

15/03/19 20/03/19

Recebimento  de  recursos  contra  as  disposições  legais  ou
regimentais do edital (via e-mail: prograd.concurso@unir.br)

15/03/19 20/03/19

Previsão do resultado dos recursos contra o edital 21/03/19

Previsão da publicação do Edital revisado e alterado no Diário
Oficial da União e Link do edital.

22/03/19

Período de inscrição 01/04/19 10/04/19
Recebimento de documentação na Pró-Reitoria de Graduação 01/04/19 13/04/19

Prazo máximo para postagem dos documentos de inscrição por
correspondência

11/04/19

Prazo máximo para  recebimento de documentação  enviada por
correspondência

23/04/19

Previsão da divulgação da lista de inscrições homologadas 24/04/19
Recebimento  de  recursos  da  decisão  de  inscrição  não
homologada. (via e-mail: prograd.concurso@unir.br)

25/04/19 26/04/19

Previsão  da  divulgação  da  decisão  sobre  recurso  interposto  da
inscrição não homologada, até as 12h

27/04/19

Previsão  da  publicação  de  relação  final  das  inscrições
homologadas, até as 18h.

27/04/19

Previsão da divulgação do indicativo das Bancas Examinadoras 11/04/19
Recurso contra indicativo de composição da Banca Examinadora. 28/04/19 29/04/19

Previsão  do  resultado  do  recurso  contra  composição da  Banca
Examinadora.

30/04/19

Divulgação do indicativo da comissão superior do concurso. 16/04/19

Recurso contra indicativo de composição da comissão superior do
concurso.

28/04/19 01/05/19

Previsão do resultado do recurso contra indicativo da composição
da comissão superior do concurso, com novo indicativo.

30/04/19

Período provável para realização da prova escrita. 16/05/19

Previsão do resultado da prova escrita, até as 16h. 29/05/19

Previsão da abertura do envelope contendo a identificação dos
candidatos em sessão pública as 16:15h.

17/05/19

Período de solicitação e recebimento de cópia de prova escrita, no
local de abertura do envelope. 

18/05/19

Período de recebimento de recurso da prova escrita (só será aceito
recurso via e-mail assinado e digitalizado).

19/05/19 20/05/19

Previsão do Resultado de recurso da prova escrita. 04/06/19

Previsão do sorteio do ponto e ordem da apresentação da prova
didática

05/06/19

Início da apresentação da prova didática 06/06/19

Previsão do resultado da prova didática até as 14h. 07/06/19

Período de solicitação de cópia de mídia da prova didática no 07/06/19



respectivo  departamento  que  ofertar  a  vaga,  das  14:30  as
17:30, com recebimento da mídia no período da solicitação.

Período  de  recebimento  de  recurso  da  prova  didática  (só  será
aceito recurso via e-mail assinado e digitalizado)

08/06/19 09/06/19

Previsão do resultado do recurso da prova didática até as 16h. 11/06/19

Entrega  do  currículo  lattes  com  os  comprovantes  à  banca
examinadora, das 09h as 11h.

12/06/19

Previsão da divulgação do resultado da prova de títulos  até as
13h.

13/06/19

Solicitação de cópia de espelho de avaliação de prova de títulos
no departamento que oferta a vaga ou acesso através do sistema
inscrições mediante login e senha. Sendo das 14h até as 17h.

13/06/19

Recurso  contra  resultado  da  prova  de  títulos  (só  será  aceito
recurso via e-mail assinado e digitalizado)

14/06/19 15/06/19

Previsão do resultado do recurso da prova de títulos 19/06/19
Previsão da divulgação preliminar do resultado final na página da
UNIR até as 14h.

21/06/19

Previsão de publicação do Edital de convocação para aferição do
fenótipo, até as 19h.

19/06/19

Avaliação de fenótipo 24/06/19

Publicação da relação de avaliação fenotípico 25/06/19
Recursos contra avaliação fenotípico 26/06/19 27/06/19

Previsão do Resultado do recurso da avaliação do fenotípico até
as 12h

28/06/19

Previsão do resultado final do concurso, até as 19h 01/07/19

Previsão da publicação da Homologação do resultado final na
página da UNIR e no Diário Oficial da União.

04/07/19


