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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DE CAMPUS DE CACOAL

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, por webconferência, às dezesseis horas e quinze minutos reuniram-se os integrantes
da Ordem de Serviço  09/2020, para homologar as inscrições para representantes de projetos especiais e pesquisa, docente e técnico administra�vo. Conforme
verificação dos documentos solicitados no ato da inscrição, temos o resultado:

 

Nome Representante Situação
RODRYGO
WELHMER
RAASCH

Técnico
Administrativo Deferido

ROBERTO DE
PAULA Docente Deferido

ANDRÉ JUN MIKI Projetos especiais
e de pesquisa

Indeferido, ausência de documento
comprobatório. Item 2.3. 

 

Conforme exposto, homologam-se as inscrições de RODRYGO WELHMER RAASCH para a vaga de técnico administrativo e ROBERTO DE PAULA para a vaga de
docente.

Às dezesseis horas e cinquenta minutos encerrou-se a reunião e lavra-se a presente ata que vai assinada digitalmente pelos presentes membros. 

 

 

 

 



29/09/2020 SEI/UNIR - 0503783 - Homologação

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=589705&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001237&infra_hash=17fa5b3c5fa… 2/2

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA FERREIRA AFONSO, Presidente de Comissão, em 28/09/2020, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO GIL DA COSTA JUNIOR, Membro de Comissão, em 28/09/2020, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO SIMAO, Docente, em 28/09/2020, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0503783 e o código CRC ED13DCC6.

Referência: Processo nº 99955379g.000002/2020-31 SEI nº 0503783
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