
  

  

RETIFICAÇÃO   Nº   01     
DO   EDITAL   Nº   03/2021/PALO/DACC/NT/UNIR,   DE   11   DE   AGOSTO   DE   2021   

(ALTERAÇÃO   NO   CRONOGRAMA)   
  

O  COORDENADOR  DO  PROJETO  “PALOMAKOBA  -  Projeto  de  capacitação  e            
desenvolvimento  de  softwares  para  dispositivos  móveis”,  com  atividades  a  serem  desenvolvidas             
no  Departamento  Acadêmico  de  Ciência  da  Computação  (DACC),  ligado  ao  Núcleo  de              
Tecnologia  (NT),   campus   de  Porto  Velho  da  Fundação  Universidade  Federal  de  Rondônia             
(UNIR),  no  uso  de  suas  atribuições,  faz  saber,  pelo  presente,  a  retificação  do  edital  de  seleção  de                   
alunos   para   o   projeto   PALOMAKOBA,   conforme   informações   que   seguem:   
Onde   se   lê:   

  

3 DO   CRONOGRAMA   

3.1 O   Processo   Seletivo   seguirá   o   seguinte   cronograma:   
  

  

  

 

  

 

Etapa/Seleção   Data   

Publicação   do   edital   11   de   agosto   de   2021   

Recurso   ao   edital   12   e   13   de   agosto   de   2021   

  
Período   de   inscrição   14   de   agosto   de   2021   à     

19   de   agosto   de   2021   

Resultado   da   Homologação   das   Inscrições   e   da   
Análise   curricular   20   de   agosto   de   2021   

Recurso   a   Homologação   e   da   análise   curricular   21   e   22   de   agosto   de   2021   

Resultado   final   da   homologação   e   da   análise   
curricular   23   de   agosto   de   2021   

Convocação   para   entrevistas   com   exercícios   
práticos   23   de   agosto   de   2021   

  
Entrevista   com   exercícios   práticos   24   de   agosto   de   2021   à     

26   de   agosto   de   2021   

Resultado   da   entrevista   27   de   agosto   de   2021   

Prazo   para   recurso   28   e   29   de   agosto   de   2021   

Publicação   do   resultado   final   do   edital   30   de   agosto   de   2021   



  

  
Leia-se:   

  

3 DO   CRONOGRAMA   

3.1 O   Processo   Seletivo   seguirá   o   seguinte   cronograma:   
  

  
  

Porto   Velho,   19   de   agosto   de   2021.   
  
  
  
  

  
  
  

Ewerton   Rodrigues   Andrade     
Coordenador   Geral   do   Projeto     

  

 

  

 

Etapa/Seleção   Data   

Publicação   do   edital   11   de   agosto   de   2021   

Recurso   ao   edital   12   e   13   de   agosto   de   2021   

  
Período   de   inscrição   14   de   agosto   de   2021   à     

26   de   agosto   de   2021   

Resultado   da   Homologação   das   Inscrições   e   da   
Análise   curricular   27   de   agosto   de   2021   

Recurso   a   Homologação   e   da   análise   curricular   28   e   29   de   agosto   de   2021   

Resultado   final   da   homologação   e   da   análise   
curricular   30   de   agosto   de   2021   

Convocação   para   entrevistas   com   exercícios   
práticos   30   de   agosto   de   2021   

  
Entrevista   com   exercícios   práticos   31   de   agosto   de   2021   à     

02   de   setembro   de   2021   

Resultado   da   entrevista   03   de   setembro   de   2021   

Prazo   para   recurso   04   e   05   de   setembro   de   2021   

Publicação   do   resultado   final   do   edital   06   de   setembro   de   2021   


