
EDITAL 01/2019 – Consulta para Vice-Reitor - UNIR  

 A Comissão Especial designada nomeado pela portaria 088/2017/GR/UNIR, a partir do 

Comunicado nº 3/2019/CONSUN/SECONS/REI - documento nº 0160346; Deliberação 

na 109ª sessão Plenária do CONSUN, em 26-06-2019, para proceder à escolha de Vice-

Reitor(a) da Universidade Federal de Rondônia, na forma da Lei nº 9.192, de 21 de 

dezembro de 1995, Decreto-Lei nº 1.916, de 23 de maio de 1996, Decreto-Lei 6.264 de 

22 de novembro de 2007 e a  Resolução 037/CONSUN, DE 05/12/2018, com sua 

competência estabelecida no Art. 3º da resolução. 

   

DIVULGA:  

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CONSULTA PARA ESCOLHA DO(A) VICE-

REITOR(A) 

Publicação do Edital 08 de agosto de 2019; 

Prazo para impugnação do edital 09 a 13 de agosto de 2019; 

Prazo para divulgação do resultado do item II 14 de agosto de 2019;  

Prazo de inscrição de candidatos 19 a 23 de agosto de 2019;  

Divulgação da lista de candidatos inscritos 26 de agosto de 2019;  

Homologação das candidaturas 30 de agosto de 2019;  

Prazo para impugnação de candidaturas Até três dias a contar da data da homologação;  

Divulgação do resultado do julgamento da 

impugnação de candidaturas.   

Até três dias a contar da data do protocolo do 

último recurso;   

Sorteio da ordem dos nomes dos candidatos 

ou posição nas cédulas eleitorais  

4 de setembro de 2019, as 15 horas;  

Período de campanha 11 de setembro a 16 de outubro de 2019;  

Divulgação das relações dos eleitores 

docentes, técnicos administrativos e discentes 

Até 30 de setembro de 2019;  

Prazo para impugnação ou acréscimos na 

relação dos eleitores 

01 a 03 de outubro de 2019; 

Divulgação do resultado do julgamento das 

impugnações  ou acréscimos dos eleitores 

07 outubro de 2019;  

Divulgação das relações dos membros das 

mesas receptoras e das mesas apuradoras  

Até 30 de setembro de 2019;  

Prazo para impugnação de membros das 

mesas  

01 a 03 de outubro de 2019;  

Divulgação do resultado do julgamento das 

impugnações dos membros das mesas  

07 outubro de 2019;  

 Prazo máximo para apresentação da relação 

de fiscais para credenciamento (ANEXO II) 

até 07 de outubro de 2019; 

Votação 17 de outubro de 2019, das 9 até 21 horas. 

Apuração  imediatamente ao término da eleição.  

Computação e consolidação dos votos imediatamente ao término da apuração das 

urnas.  

Publicação dos resultados  18 de outubro de 2019 

Recursos do resultado da votação Até 22 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado do julgamento das 

impugnações do resultado 

24 de outubro de 2019 

Relatório final do processo de Consulta ao 

Conselho Superior Universitário – CONSUN 

Até 30 de outubro de 2019 

 

Porto Velho, 08 de agosto de 2019.  

COMISSÃO DE CONSULTA PARA ESCOLHA DO VICE-REITOR  
 


