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EDITAL N.º 01/2021 – DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA 
 
I PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
VAGA E CADASTRO RESERVA DE ESTAGIÁRIOS(AS) DE ARTES GRÁFICAS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 
 
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de 
suas atribuições que lhe conferem a Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994; 
Lei Complementar Estadual 117, de 04 de novembro de 1994; assim como em 
atenção ao disposto na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, Resolução nº 
99/2021-CS/DPERO, de 05 de Fevereiro de 2021, e a Resolução nº 83/2019-
CS/DPERO, de 14 de Junho de 2019, resolve abrir o I Processo Seletivo Simplificado 
Público para Provimento de Vaga e Cadastro Reserva de Estagiários(as) de Artes 
Gráficas da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, para acadêmicos dos cursos 
de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Tecnologia em Design Gráfico ou 
Marketing, com conhecimento em Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW e 
Adobe InDesign. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se a normatizar o processo de 
seleção de estudantes para estágio acadêmico não obrigatório, oferecido e 
remunerado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, com o objetivo de 
preencher 01 vaga e cadastro reserva, na Diretoria de Comunicação desta 
Defensoria, na comarca de Porto Velho, no regime presencial. 
1.2 O horário de aproveitamento do estagiário será fixado de acordo com a 
conveniência da Defensoria Pública de Rondônia, com carga horária diária de 05 
(cinco) horas nos turnos matutino ou vespertino. 
 
2. DA INSCRIÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1 O(A) candidato(a) deverá, para a inscrição, estar regularmente matriculado(a) no 
curso superior de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Tecnologia em Design 
Gráfico ou Marketing. E, se aprovado(a), no ato de assinatura do termo de 
compromisso (nomeação e posse), o(a) candidato(a) deverá estar cursando um dos 
semestres dos 02 (dois) últimos anos do curso superior, em instituições de ensino 
superior oficialmente reconhecidas. 
2.2 É pré-requisito o conhecimento em Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
CorelDRAW e Adobe InDesign.  
2.3 A inscrição e a participação no processo seletivo sem o preenchimento dos 
requisitos deste Edital não operam qualquer tipo de preclusão, de modo que, 
constatada a irregularidade da inscrição, o(a) candidato(a) será excluído(a). 
2.4 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas, exclusivamente, no link 
https://forms.gle/iR92N9B7RubnyrWn8  , acessível também através da imagem QR-
Code abaixo, no prazo máximo fixado no cronograma anexo. 

 

https://forms.gle/iR92N9B7RubnyrWn8
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2.5 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o preenchimento do formulário 
de inscrição, sob pena de exclusão do processo seletivo e desligamento do estágio. 
2.6 O(a) candidato(a) deverá enviar cópia do seu CURRICULUM VITAE e do seu 
PORTFÓLIO, por ocasião da inscrição, através de ferramenta upload no próprio 
formulário de inscrição disponível na plataforma Google Forms ou, em caso de erro, 
deverá o(a) candidato(a) entrar em contato com (69) 99307-4778, via whatsapp, e 
enviar os documentos ao e-mail processoseletivo@defensoria.ro.def.br, dentro do 
prazo de inscrição, sob pena de exclusão do processo seletivo. 
2.7 No ato da inscrição o(a) candidato(a) receberá um e-mail confirmando os dados 
informados no formulário. Caso o(a) candidato(a) não receba o referido e-mail ou 
tenha preenchido com erro, deverá refazer o procedimento de inscrição ou 
entrar em contato com o Centro de Estudos, através do telefone (69) 99307-4778 
ou do e-mail processoseletivo@defensoria.ro.def.br, dentro do prazo de inscrição, 
sob pena de exclusão do processo seletivo. 
2.8 O pedido de inscrição implicará aceitação de todas as normas e condições 
deste Edital. 
2.9 Será criado um grupo de whatsapp para facilitar o acompanhamento 
dos(as) candidatos(as), com o envio do link de convite via e-mail cadastrado 
corretamente no momento da inscrição. 
2.10 Somente será exigida a apresentação de documentação por ocasião da 
assinatura do Termo de Compromisso e Posse, após o Processo Seletivo, se o(a) 
candidato(a) for aprovado(a) e convocado(a). O rol de documentos necessários está 
elencado na Portaria nº 329/DRH, disponível no Portal da Transparência da DPE-RO 
( https://transparencia.defensoria.ro.def.br/Legislacao/detalhes/471 ) ou outra que a 
substitua.  
2.11 São requisitos para a contratação: 
a) Estar cursando, nas instituições de ensino superior oficialmente reconhecidas, 
em  um dos semestres dos 02 (dois) últimos anos do curso, na data da assinatura 
de Termo de Compromisso de Estágio; 
b) Ser aprovado(a) no processo seletivo de que trata este edital; 
c) A assinatura de Termo de Compromisso de estágio pelo(a) estagiário(a) e pela 
Instituição de Ensino Superior; 
d) Comprovar quitação das obrigações eleitorais, bem como as concernentes ao 
serviço militar, para os candidatos do sexo masculino, e não possuir condenações 
criminais incompatíveis com o exercício das funções. 
2.12 É vedada a contratação de estagiário(a) que possuir vínculo profissional, ou 
de estágio, com advogado(a) ou sociedade de advogados(as) e não serão 
admitidos(as) como estagiários(as): 
a) Policiais civis ou militares; 
b) Titulares de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal;  

mailto:centrodeestudos@defensoria.ro.def.br
mailto:centrodeestudos@defensoria.ro.def.br
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c) Servidores(as) ou empregados(as) públicos(as); 
2.13 A relação dos(as) candidatos(as) que tiveram a inscrição deferida será 
divulgada na Internet, no endereço eletrônico 
https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/concursos ou 
http://dpero.link/concursos nas datas prováveis estabelecidas no cronograma em 
anexo. 
2.14 Na ocorrência de comprovação de fraude ou plagio em qualquer fase deste 
certame, restará na eliminação do(a) candidato(a), sem prejuízo das sanções legais 
cabíveis. 
 
3 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD E NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
3.1 É assegurado o direito de inscrição no Processo Seletivo às Pessoas com 
Deficiência que pretenderem fazer uso da prerrogativa que lhes é facultada no inciso 
VIII do art. 37 da CF e no art. 17, § 5.º, da Lei 11.788/2008, desde que a deficiência 
seja compatível com as condições de trabalho e atribuições da função. 
3.2 O(a) candidato(a) na condição de Pessoas com Deficiência que desejar 
concorrer às vagas reservadas deverá declarar no ato da inscrição a natureza e o grau 
de deficiência e, se aprovado(a) e convocado(a), apresentar o laudo médico por 
ocasião da assinatura do Termo de Compromisso e posse, que mencione a 
classificação internacional de doença – CID. 
3.2.1 A ausência de comprovação da deficiência por meio do laudo médico ou 
existência de fraude resultará na exclusão do Processo Seletivo ou desligamento, se 
for o caso. 
3.3 Fica assegurado às Pessoas com Deficiência o percentual de 10% (dez por 
cento) das vagas oferecidas. 
3.3.1 Quando a aplicação do percentual de reserva as Pessoas com Deficiência - PcD 
- resultar em fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), arredondar-se-á para o 
número inteiro superior ou para o número inteiro inferior, quando resultar em fração 
menor que 0,5 (cinco décimos). 
 
4 DAS COTAS ÉTNICO-RACIAIS 

 
4.1 É assegurado o direito de reserva de vagas aos negros e indígenas no 
percentual mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas. 
4.2 A concorrência às vagas reservadas para negros e índios pelo sistema de cotas 
é facultativa e, sendo essa a opção do(a) candidato(a), deve ser declarada no 
momento da inscrição, ficando o(a) candidato(a) submetido(a) às regras gerais 
estabelecidas neste edital, caso não opte pela reserva de vagas. 
4.3 Para fins da reserva de vaga, considera-se negro(a) o(a) candidato(a) preto(a) 
ou pardo(a) que assim se declare no momento da inscrição para o respectivo 
Processo Seletivo de Estágio e obtenha decisão favorável de Comissão designada 
para tal fim. 
4.4 As publicações dos resultados do processo seletivo serão feitas em três listas, 
contendo, a primeira, a classificação geral dos(as) candidatos(as), incluindo todos(as) 
os(as) candidatos(as) concorrentes, a segunda, somente a classificação das Pessoas 
com Deficiência e a terceira somente a classificação das Cotas Étnico-raciais. 
4.5 O(A) candidato(a) para se beneficiar desta reserva de vagas, deverá se 
autodeclarar no ato da inscrição, devendo, ainda, se aprovado(a) e nomeado(a), ser 

https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/concursos
http://dpero.link/concursos
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submetido(a) a apreciação de Comissão designada para tal fim. 
Parágrafo único. Comprovada a fraude, o(a) candidato(a) será excluído(a) do 
Processo Seletivo e/ou desligado(a) do estágio, a qualquer tempo, se for o caso, sem 
prejuízo das sanções penais, nos casos previsto em lei.  
4.6 A ordem de nomeação será a classificação geral, seguida por Pessoas com 
Deficiência e, por fim, Cotas étnico-raciais, devendo ser respeitada a proporção das 
vagas disponíveis no cadastro de reserva no momento da convocação e no caso do 
convocado da lista específica não tomar posse ou não entrar em exercício, deverá ser 
nomeado(a) o(a) próximo(a) colocado(a0 de sua lista, ou seja, para aquela vaga só 
pode ser nomeado(a) candidato(a) aprovado(a) na lista específica. 
 
5 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
5.1 Os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) em duas fases, consistindo a 
primeira em avaliação curricular e de portfólio, de caráter eliminatório, e a segunda 
em realização dos trabalhos práticos, de caráter classificatório e eliminatório, 
conforme cronograma em anexo. 
5.2 A primeira fase consiste na avaliação curricular e de portfólio, em grau 
comparativo com os(as) demais concorrentes, considerando o material enviado 
pelos(as) candidatos(as) no momento da inscrição. Nela serão pontuados a 
experiência dos(as) candidatos(as), os trabalhos apresentados, os cursos 
realizados e a adequação ao disposto no presente Edital, com variação de nota 
até 25 pontos, por item avaliado, e pontuação máxima de 100 pontos, que será 
atribuída pela presidente da comissão organizadora. 
5.3  Somente serão convocados(as) para a realização da próxima fase os 20 
candidatos(as), com as melhores classificações na primeira fase, para efeito de 
desempate será considerada a idade mais avançada do(a) candidato(a). 
5.4 Aprovação obtida na primeira fase do certame assegura a participação do(a) 
candidato(a) na segunda fase do certame em igualdade de condições com os demais 
participantes. Contudo, a classificação e a pontuação obtidas na primeira fase, não 
acompanham o(a) candidato(a) na fase seguinte, dado o caráter eliminatório da fase 
anterior.  
5.5  A segunda fase consiste na realização dos trabalhos práticos, na qual será 
analisada a utilização dos Sistema Adobe Illustrator e Adobe Photoshop, 
concomitantemente. Nesta fase será requisitada a reprodução de uma arte pronta, 
na qual será avaliada: a semelhança com a arte original (nota variando até 50 
pontos). Além disso, será requerida a criação de uma nova arte, conforme tema 
apresentado ao(à) candidato(a), sendo julgado: a criatividade; o conhecimento 
das ferramentas gráficas; o uso adequado das cores; a agilidade; e, a ortografia 
(nota variando até 10 pontos por item avaliado, com somatório máximo de 50 
pontos).  
5.6  Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver obter pontuação inferior 
a 50% (cinquenta por cento) da nota máxima em qualquer uma das fases, sendo 
que a pontuação da primeira e da segunda fase não se acumulam, para fins de 
eliminação e nem de classificação. 
5.7 O(A) candidato(a) na segunda fase poderá atingir a classificação máxima 
de 100 pontos, perfazendo da soma das notas dos dois trabalhos práticos, que 
será atribuída pelo profissional técnico avaliador, consistindo no resultado final 
do Processo Seletivo. 
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5.8 Os resultados serão divulgados segundo cronograma em anexo no endereço 
https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/concursos ou 
http://dpero.link/concursos. 
 
6 DO LOCAL, DATAS E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
PRÁTICOS 

 
6.1  A realização dos trabalhos práticos  (segunda fase) deverá ser concluída no 
tempo máximo de 2 horas, no prédio Sede da Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia, na sala  da Diretoria de Comunicação, endereço disponível no sitio 
https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/enderecos-e-telefones , na cidade 
Porto Velho-RO, de segunda à sexta-feira das 14h00 às 18h00, agendadas nas datas 
estabelecidas no cronograma anexo, informada em edital próprio, que poderá ser 
consultado no sítio do respectivo certame 
https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/concursos . 
6.2 O não comparecimento na realização dos trabalhos práticos acarretará 
eliminação do(a) candidato(a). 
6.3 Durante a fase do processo seletivo será permitida da presença máxima de 
dois candidatos(as) como testemunha, garantindo a lisura da seleção. 
6.3.1 Se houver mais de dois interessados(as), será utilizado como critério de 
desempate a idade mais avançada e não ter participado como testemunha de 
avaliação nesta seleção. 
6.3.2 Na ausência de candidatos(as) interessados, o acompanhamento será 
realizado por dois servidores desta Defensoria.  
6.3.3 As testemunhas deverão ficar a uma distância razoável e em silêncio para não 
comprometer a avaliação, sob pena de exclusão do processo seletivo. 
 
7 DOS RECURSOS 
 
7.1 Os recursos contra as notas das avaliações poderão ser interpostos no prazo 
de 01 (um) dia útil após a sua divulgação, devendo ser enviados ao e-mail 
processoseletivo@defensoria.ro.def.br, observado o modelo constante no anexo, sob 
pena de indeferimento preliminar. 
7.2 O recurso do(a) candidato(a) deverá ser claro, consistente e objetivo, 
informando o item que pretende impugnar, o item que entende ser correto e a devida 
justificativa. O recurso sem esses elementos, intempestivo ou com teor desrespeitoso 
será preliminarmente indeferido. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de 
revisão de recursos, recursos de recursos ou recursos contra resultados definitivos. 
7.3 Os recursos contra os procedimentos administrativos (indeferimento de 
inscrição, omissões, erros materiais e procedimentos em geral) deverão ser 
direcionados à Comissão Organizadora, observado o modelo constante nos anexos, 
e enviados ao e-mail processoseletivo@defensoria.ro.def.br no prazo de 01 (um) dia 
útil após a divulgação do respectivo documento no endereço eletrônico 
https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/concursos, segundo as datas 
previstas no cronograma em anexo. 
7.4 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento dos 
prazos, inclusive na interposição dos recursos. 
 
 

https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/concursos
http://dpero.link/concursos
https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/enderecos-e-telefones
https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/concursos
mailto:centrodeestudos@defensoria.ro.def.br
mailto:centrodeestudos@defensoria.ro.def.br
https://www.defensoria.ro.def.br/site/index.php/concursos
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8 DO RESULTADO FINAL 
 
8.1 Os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão ordenados(as) em ordem 
decrescente da nota final da segunda fase (realização dos trabalhos práticos). 
Para efeito de desempate será considerada a nota da primeira fase (avaliação 
curricular e de portfólio) e, persistindo o empate, a idade mais avançada do(a) 
candidato(a). 
8.2 Somente serão considerados(as) aprovados(as) no processo seletivo os(as) 
candidatos(as) que atingirem no mínimo 50% (cinquenta por cento) da pontuação 
máxima. 
8.3 A lista de classificação somente conterá os nomes dos(as) candidatos(as) 
aprovados(as). 
8.3 Caberá ao Defensor Público-Geral a homologação do resultado final do 
Processo Seletivo. 
8.4 O resultado final do certame será divulgado conforme cronograma anexo no 
endereço eletrônico www.defensoria.ro.def.br. 
 
9 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 
9.1 O prazo de validade do processo seletivo é de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período de tempo, a critério do Defensor Público-Geral do Estado 
de Rondônia. 
 
10 DA BANCA EXAMINADORA 
 
10.1 A Banca Examinadora para seleção dos(as) estagiários(as) será composta pelo 
servidor ALEXANDRE LÚCIO FERNANDES. 
10.2 A Banca Examinadora limitar-se-á a realizar a avaliação dos trabalhos práticos 
(segunda fase) e julgamento dos eventuais recursos interpostos contra os resultados 
preliminares da primeira e segunda fase. 
10.3 Os casos omissos e os casos duvidosos, referentes ao certame, serão 
resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Comissão Organizadora. 
10.4 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, até a data da convocação dos(as) candidatos(as) para a segunda fase 
correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser 
publicado. 
 
11 DA CONVOCAÇÃO PARA O ESTÁGIO 
 
11.1 Os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão convocados(as) segundo ordem 
de classificação. Considera-se desistente o(a) candidato(a) que, convocado(a), deixar 
de comparecer e assinar Termo de Compromisso de Estágio no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a partir da publicada da convocação no Diário Oficial Eletrônico da 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia. 
11.2 O(a) candidato(a) habilitado(a) que não puder assinar Termo de Compromisso 
de Estágio dentro do prazo estabelecido no item anterior por motivo justificável, mas 
que manifestar por escrito o interesse em participar do Programa de Estágio da 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia, será reposicionado(a) no final da lista de 

http://www.defensoria.ro.def.br/
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classificação. 
 
12 DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 
 
12.1 A duração do estágio será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual 
período. 
12.2 O estágio terá carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, distribuídas 
em 5 (cinco) horas diárias, nos turnos matutino ou vespertino, de acordo com a 
conveniência da Diretoria de Comunicação da Defensoria Pública de Rondônia, sem 
prejuízo das atividades discentes, em conformidade com o art. 10 da Lei n.º 
11.788/2008. 
 
13 DO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO 
 
13.1 O(a) estudante que ingressar no Programa de Estágio da Defensoria Pública 
do Estado de Rondônia perceberá uma bolsa-auxílio de estágio, no valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais), além de auxílio-transporte na forma do artigo 12 da Lei n.º 
11.788/2008. 
13.2 O(a) estagiário(a) deverá, para fins de recebimento da bolsa de estágio, abrir 
conta corrente no Banco do Brasil. 
13.3 Deverá ser informado à Diretoria de Recursos Humanos da Defensoria 
Pública do Estado de Rondônia o respectivo número da agência e da conta bancária, 
bem como qualquer outra inclusão ou alteração de dados cadastrais, a fim de que se 
proceda à atualização. 
 
14 DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
 
14.1 Ao final do estágio será conferido certificado de estágio, com menção do 
período estagiado e a carga horária cumprida. 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 A inscrição implica na aceitação por parte do(a) candidato(a) de todos os 
princípios, normas e condições do processo seletivo, estabelecidos no presente Edital 
e na legislação pertinente, em especial na Resolução nº 83, de 14 de Junho de 2019, 
do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia – ou outra que a 
venha substituir. 
15.2 O(a) candidato(a) obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço de e-
mail para contato, junto a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, após o resultado 
final. 
15.3 Os casos omissos, a respeito do estágio, serão solucionados pelo Defensor 
Público-Geral do Estado de Rondônia. 
Porto Velho, 29 de setembro de 2021. 
 
 
 

HANS LUCAS IMMICH 
Defensor Público-Geral 

Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
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ANEXO I – MODELO RECURSO 
 
Para a interposição do recurso, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 
 
1. O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
 
a) um único formulário CAPA DE RECURSOS com todos os campos devidamente 
preenchidos e, obrigatoriamente, assinado pelo(a) candidato(a) ou por procurador(a) 
com poderes postulatórios; 
b) A informação do item impugnado; 
c) A informação do item que entende ser o correto; 
d) A informação da JUSTIFICATIVA DE RECURSO, devidamente preenchido, 
indicando o motivo da impugnação e contendo a justificativa do(a) candidato(a)  
2. Serão indeferidos preliminarmente recursos intempestivos, inconsistentes, que 
não atendam às exigências dos modelos de formulários e (ou) fora de qualquer uma 
das especificações estabelecidas nos editais referentes ao processo seletivo ou nos 
formulários. 
 

RECURSO 
 

CAPA DE RECURSOS 
 
NÚMERO DO RECURSO:   __ 
(PREENCHIMENTO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA DPE/RO) 
 
1. Identificação do(a) candidato(a): 
 
1.1 Nome:   ___ 
 
1.2 Localidade da vaga:  _____________________ 
 
1.3 CPF:  _________________________ 
 
1.4 E-mail:   _________________________ 
 
1.5 Telefone:  ______________________ 
 
2 Solicitação 
 
Solicito revisão do resultado preliminar da ___________, quanto a 
(as___________________________. 
LOCAL, de _ de 2021. 
 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
 
 

(em outra folha) 
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JUSTIFICATIVA DE RECURSO  

 
 
1. OBJETO DO RECURSO  
 
2 ARGUMENTAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 
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ANEXO II – CRONOGRAMA 
 

Período de inscrições (on-line) 01/10/2021 a 13/10/2021 

Divulgação das inscrições deferidas 14/10/2021 

Recurso às inscrições 15/10/2021 

Divulgação das inscrições definitivas 18/10/2021 

Divulgação do resultado preliminar da 
avaliação curricular e de portfólio 

20/10/2021 

Recurso ao resultado preliminar da 
avaliação curricular e de portfólio 

21/10/2021 

Resultado final da avaliação curricular e 
de portfólio e divulgação/agendamento 
das datas e horários da realização dos 
trabalhos práticos 

22/10/2021 

Realização dos trabalhos práticos (de 
segunda à sexta-feira das 14h00 às 
18h00, conforme agendamento prévio, 
informado em edital próprio. 

25/10/2021 - 29/10/2021 

Divulgação do resultado preliminar da 
avaliação dos trabalhos práticos 

03/11/2021 

Recurso ao resultado preliminar da 
avaliação dos trabalhos práticos 

04/11/2021 

Divulgação do resultado final do 
Processo Seletivo e dos recursos ao 
resultado preliminar da avaliação dos 
trabalhos práticos 

05/11/2021 

 
Observação: O recurso contra erros administrativos referentes aos procedimentos 
normatizados no respectivo edital, omissões e erros materiais terão o prazo de 01 
(um) dia útil após a divulgação do respectivo ato, sob pena de preclusão.  
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