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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
Av Pres. Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�ps://www.unir.br 
  

EDITAL Nº 001/2021

Processo nº 23118.006093/2021-05

 

EDITAL 001/2021 – ELEIÇÃO DE COORDENADOR E VICE-CORDENADOR DO PROGRAGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS - PGCA

 
1. DO REGISTRO DE CANDIDATURAS
1.1 – Ficam abertas as inscrições para registro de candidaturas aos cargos de Coordenador e Vice-Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - PGCA;
 
1.2 – Poderão ser candidatos somente docentes permanentes do PGCA e pertencentes à carreira de Magistério
Superior e em regime de tempo integral da Fundação Universidade Federal de Rondônia, lotados no Campus de
Rolim de Moura;
 
2. DAS INSCRIÇÕES
 
2.1 – As inscrições serão realizadas  entre os dias 08 à 09 de junho de 2021, até as 17h (conforme cronograma
disposto neste Edital), pelo e-mail secretaria.dcrm@unir.br;
 
2.2 – O e-mail de solicitação de inscrição deverá apresentar as seguintes informações:
 
2.2.1 – No assunto: Solicitação de inscrição - Coordenador e vice-coordenador-PGCA;
 
2.2.2 – No corpo do e-mail: Nome completo, CPF, e a indicação do cargo para o qual se candidata;
 
2.3 – Será admi�da somente uma inscrição por candidato, sendo considerada válida apenas a que for encaminhada
por úl�mo;
 
2.4 – Somente serão aceito pedidos de inscrições enviadas u�lizando o e-mail ins�tucional;
 
2.5 – As solicitações de inscrições encaminhadas em desacordo com o previsto neste Edital serão indeferidas.
 
2.6 - Se não houver inscrições será aberto 15 minutos para eventuais inscritos, no ato da sessão.
 
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
 
3.1 – A lista das inscrições deferidas e indeferidas será publicada conforme cronograma disposto neste Edital, no
sí�o eletrônico h�p://www.pgca.unir.br/ e/ou h�p://www.rolimdemoura.unir.br, no dia 10 de junho de 2021.
 
4. DOS VOTANTES
 
4.1 – São considerados votantes os docentes permanentes do PGCA;
 
5. DA VOTAÇÃO
 

http://www.pgecn.unir.br/
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5.1 – A votação ocorrerá durante a sessão aberta do Colegiado do Programa de Pós Graduação em Ciências
Ambientais - PGCA que será realizada no dia 10 de junho de 2021; às 16h, em sessão virtual.
 
6. DA APURAÇÃO
 
6.1 – Será considerado eleito o candidato que ob�ver o maior número de votos ao final;
 
6.2 – No caso de empate entre os(as) candidatos(as), será considerado vencedor(a) o(a) candidato(a) mais an�go(a)
do quadro da Fundação Universidade Federal de Rondônia, persis�ndo o empate, o(a) mais idoso(a) e, ainda
persis�ndo o empate, o(a) de posição mais elevada na carreira docente.
 
7. DO CRONOGRAMA
 
7.1 – Cronograma para Eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Ambientais - PGCA.
 
Publicação do Edital 07 de junho de 2021.
Prazo de inscrição de candidatos. 08 a 09 de junho de 2021, até 17h00.
Votação 10 de junho de 2021.
Publicação do resultado final 12 de junho de 2021.
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
8.1  – Para todos os fins, será considerado o horário local do Estado de Rondônia;
 
8.2 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
 

 
Rolim de Moura, 07 de junho de 2021.

 
 

Gilmara Yoshihara Franco
Diretora - Campus Rolim de Moura 
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