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Governo do Estado de Roraima
Universidade Estadual de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"
EDITAL 29/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da UERR
em seu art. 24, aprovado pelo Decreto nº 24.022-E de 10 de outubro de 2017, o Decreto nº 012-P, de 04 de janeiro de 2016, considerando a Resolução nº
04, de 25 de abril de 2019, e a Resolução nº 02, de 01 de julho de 2019, torna público que estarão abertas, exclusivamente pela Internet, as inscrições para
seleção de candidatos ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação, por meio de Processo Seletivo de Transferência de Alunos de Cursos de
Graduação de outras Instituições de Ensino Superior para os cursos de graduação da Universidade Estadual de Roraima.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O processo seletivo de transferência externa tem como objetivo selecionar acadêmicos, regularmente matriculados em curso superior de áreas afins de
instituições de ensino superior brasileiras, que não tenham concluído mais de cinquenta por cento do curso de origem, para ingresso em vagas existentes
nos semestres iniciais dos cursos de graduação da Universidade Estadual de Roraima.
1.2 O processo de seleção anunciado, neste Edital, terá validade para matrícula no segundo semestre de 2022, em cursos de graduação da Universidade
Estadual de Roraima, dentro do limite de vagas, para cada curso, estabelecido no Anexo I deste Edital.
1.3 A Comissão Permanente de Concurso e Vestibular, com a participação dos cursos de graduação nas fases de avaliação e seleção, conduzirá as
atividades estabelecidas para a realização do certame, cujas etapas dar-se-ão conforme cronograma previsto no Anexo II deste Edital.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições ocorrerão, exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico cpc.uerr.edu.br, menu Seletivo, a partir das 12h do primeiro dia às
23h do último dia de inscrição, conforme cronograma estabelecido no Anexo II deste Edital, observando o horário oficial de Roraima, mediante
preenchimento e submissão do Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição.
2.1.1 Após a confirmação da inscrição, não será mais possível qualquer alteração informacional.
2.2 A taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais).
2.2.1 A taxa de inscrição poderá ser paga até a data do vencimento estipulado na guia de arrecadação.
2.2.2 Em hipótese alguma, haverá devolução da taxa de inscrição.
2.3 A inscrição somente será homologada após a confirmação do pagamento pela instituição financeira, sendo efetuado dentro do prazo estabelecido no
boleto.
2.3.1 O candidato que não tiver sua inscrição homologada deverá apresentar-se à Comissão Permanente de Concurso e Vestibular, no Campus da UERR
em Boa Vista, Rua Sete de Setembro, nº 231, no bairro Canarinho, munido de cópia e original do boleto bancário com respectivo comprovante de
pagamento, na data do recurso contra homologação preliminar, conforme cronograma do Anexo II deste Edital, no horário das 08h às 12h.
2.3.2 Não serão aceitos, como comprovante de pagamento, agendamento de pagamento para compensação posterior, agendamento de depósito em
envelope bancário ou outro protocolo para efeito de comprovação para data ulterior ao período estabelecido no cronograma.
2.4 As inscrições deverão ser pagas, exclusivamente, através da guia de arrecadação nas agências bancárias ou correspondentes bancários.
2.4.1 Somente serão processadas as inscrições preenchidas corretamente, cujo recolhimento do valor seja confirmado pelo Banco do Brasil.
2.5 Após o preenchimento e envio do Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato deverá imprimir uma via e apresentá-la no local da realização da
prova, na data indicada no Anexo II deste Edital.
2.5.1 É dever do candidato manter sob sua guarda o comprovante de inscrição e do boleto bancário pago, de maneira a sanar eventuais dúvidas.
2.6 É vedada a inscrição condicional, fora do prazo previsto neste Edital ou em condições nele não estabelecidas.
2.7 Não serão aceitas inscrições via Fax, correios, e-mail ou qualquer outro meio diferente do estipulado neste Edital.
2.8 Ao efetuar a inscrição, o candidato declara, sob as penas da lei, que aceita as condições e normas constantes neste Edital e certifica a veracidade das
informações prestadas.
2.9 Somente será aceita uma inscrição por cada candidato, que concorrerá a uma única vaga dentre os cursos listados no Anexo I deste Edital.
2.10 É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento dos dados no formulário de inscrição, assim como a veracidade dos referidos
dados, cuja inexatidão dolosa, com o fim de lograr vantagem no certame, implicará na sua eliminação, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.
2.11 É de inteira reponsabilidade do candidato a informação correta da sua média acadêmica no curso de origem, cuja divergência entre o número
informado no momento da inscrição e o comprovado no momento da matrícula implicará na reclassificação do candidato e, comprovado o dolo, na sua
exclusão do certame, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.
2.11.1 Entende-se por média acadêmica, para fins deste Edital, a média aritmética das notas de todas as disciplinas cursadas na instituição de origem.
2.12 Conforme estabelece a Resolução Ad Referendum nº 004/2019, a data a ser considerada para o cálculo da média acadêmica do histórico escolar é a da
publicação deste Edital.
3. DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO
3.1 O candidato poderá solicitar atendimento especial, sendo sua solicitação atendida na medida das disponibilidades da UERR.
3.2 Para obter atendimento especial o candidato deverá protocolar Requerimento, conforme Anexo IV deste Edital, realizando Upload na área de
acompanhamento do candidato.
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5692726&infra_sistema=1…
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3.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, deverá levar um acompanhante responsável pela guarda da criança,
ficando estes em sala reservada para essa finalidade, sendo a candidata encaminhada por fiscais ao local específico para as amamentações.
3.3.1 Não haverá concessão de tempo adicional para realização da prova à candidata lactante.
3.4. O candidato, que necessitar de tempo adicional ou adaptações para realização da prova, deverá protocolar Requerimento Especial (Anexo IV deste
Edital), por meio de Upload na área de acompanhamento do candidato, do respectivo parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, seguindo
os procedimentos legais previstos na legislação em vigor, sob pena de indeferimento do pedido.
3.5 A não solicitação de atendimento especial, tempo adicional ou adaptação de prova junto à CPCV/UERR implicará na não concessão do mesmo no dia
de realização da prova.
3.6 O tempo máximo de acréscimo não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) minutos para a realização da prova do candidato que tenha solicitado o
tempo adicional com laudo médico e tenha seu requerimento deferido pela CPCV/UERR.
3.7 As adaptações especificadas serão analisadas pela CPCV/UERR, com manifestação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e serão atendidas
levando-se em consideração os critérios de razoabilidade e da possibilidade de atendimento.
4. DAS VAGAS
4.1 As vagas oferecidas são as constantes do Anexo I deste Edital e correspondem, a depender do curso, ao terceiro e quinto semestres, com ingresso
previsto para o primeiro semestre de 2021.
4.2 Para os cursos que obtiverem número de inscritos igual ou inferior ao quantitativo de vagas oferecidas, poderá ocorrer a dispensa da aplicação da
prova de seleção, mediante manifestação da Coordenação do Curso após a homologação das inscrições.
4.2.1 Para os candidatos que forem dispensados da prova escrita, em razão do disposto no item 4.2 deste Edital, a classificação no certame dar-se-á pela
média do desempenho acadêmico, adotando- se a idade como critério de desempate.
5. DAS PROVAS
5.1 O processo de seleção implicará em aplicação de prova objetiva, cuja pontuação máxima corresponde a 100 (cem) pontos, sobre os conteúdos
programáticos das disciplinas (Anexo III deste Edital) que compõem os semestres anteriores ao da oferta da vaga.
5.1.1 Os conteúdos programáticos, referentes a cada curso e semestre, estão dispostos no Anexo III deste Edital.
5.2 Os candidatos deverão chegar com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do início da prova.
5.3 Os locais de realização das provas serão divulgados no endereço eletrônico cpc.uerr.edu.br, menu Seletivo, conforme cronograma estabelecido no
Anexo II deste Edital.
5.4 Não será permitido o acesso de candidatos ao local da prova após o seu início, conforme horário estabelecido no cronograma constante do Anexo II
deste Edital.
5.5 Somente será admitido, no local da prova, o candidato que estiver portando documento de identificação oficial original com foto que bem o
identifique, como: Carteiras ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Corpo de Bombeiros Militar,
pelo Ministério das Relações Exteriores. Cédulas de Identidades para Estrangeiros. Cédulas de Identidades fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe
que, por força da Lei Federal, valem como documento de Identidade (OAB, CREA, CRC, etc.). Carteira de Trabalho e Previdência Social com foto.
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
5.5.1 Os documentos deverão permitir, com clareza, a identificação do candidato.
5.5.2 Não será admitido, no local de prova, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início desta.
5.5.3 Não será permitido acesso e permanência, no local da prova, do candidato que não estiver fazendo uso de máscara para prevenção do contágio do
COVID-19.
5.6 Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato o uso de aparelhos audiovisuais, sob pena de ter a prova anulada.
5.7 Compete ao candidato conferir seus dados na folha resposta.
5.7.1 É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento da folha resposta.
5.7.1.1 O não preenchimento correto da folha resposta inviabilizará a correção da prova.
6. RESULTADOS E RECURSOS
6.1 Os resultados das provas serão disponibilizados na área do certame cpc.uerr.edu.br – menu Seletivo, conforme data do Cronograma de Atividades
(Anexo II deste Edital), sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos atos do certame.
6.2 Os recursos devem estar acompanhados de justificativa e fundamentação, com argumentação lógica e coerente, sob pena de indeferimento sumário.
6.3 Para recorrer, o candidato deverá utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível na página de acompanhamento
do candidato, no endereço eletrônico cpc.uerr.edu.br/ - menu Seletivo, seguindo as instruções ali contidas. Os recursos deverão indicar claramente o ato do
certame ou questão impugnada, sob pena de indeferimento sumário.
6.3.1 Os recursos deverão ser interpostos necessariamente em conformidade com as instruções disponíveis no endereço eletrônico cpc.uerr.edu.br – menu
Seletivo, sob pena de serem sumariamente indeferidos.
6.3.2 Os recursos interpostos serão julgados exclusivamente pela CPCV/UERR e as respostas serão disponibilizadas aos candidatos recorrentes,
exclusivamente em meio eletrônico na área de acompanhamento do candidato.
6.3.3 Não serão aceitos recursos extemporâneos às etapas estabelecidas no Cronograma de Atividades (Anexo II) ou em desconformidade com as
instruções contidas na área destinada aos recursos no endereço eletrônico cpc.uerr.edu.br – menu Seletivo,
6.3.3.1 Em caso de envio de recurso em desconformidade com as regras estabelecidas, os mesmos não serão apreciados ou serão sumariamente
indeferidos.
6.3.3.2 Se do exame de recurso resultar em anulação de questão, esta será pontuada para todos os candidatos que realizaram a prova, independente do
resultado obtido.
7. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
7.1 Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final obtida na prova objetiva.
7.2 Será considerado classificado o candidato que obtiver nota mínima igual ou superior a 30 (trinta) pontos na prova objetiva.
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5692726&infra_sistema=1…
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7.3 Em caso de empate na nota da prova objetiva, serão adotados, nessa ordem, como critérios de desempate a maior média acadêmica no curso de origem
e a idade mais elevada.
7.4 A classificação dos candidatos que forem dispensados da prova escrita, em razão do disposto no item 4.2 deste Edital, dar-se-á pela média acadêmica
no curso de origem, adotando-se a idade como critério de desempate.
8. DA MATRÍCULA
8.1 A matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo de transferência externa ocorrerá na forma do edital convocatório e o candidato convocado
deverá realizar sua matrícula no Departamento de Registro Acadêmico (DRA) na data e horário indicados no edital convocatório.
8.2 A não efetivação da matrícula, na data prevista no edital convocatório, ou a falta de apresentação de documentos exigidos implicará na perda da vaga
com a consequente convocação do próximo classificado em lista de espera.
8.3 O candidato convocado deverá apresentar, no momento da matrícula, os seguintes documentos:
a. carteira de identidade, CPF, uma foto 3X4 recente (colorida), título de eleitor acompanhado do comprovante de quitação das obrigações eleitorais;
b. para candidatos de nacionalidade estrangeira, será necessária a apresentação de documento de registro nacional de estrangeiros (RNE), passaporte
(Identificação de visto na condição de estudante, com período de validade para estadia no país), uma foto 3X4 recente (colorida);
c. histórico escolar que indique a conclusão dos semestres imediatamente anteriores à vaga que pretende ocupar e que não concluiu mais de cinquenta por
cento do curso de origem. (original ou cópia autenticada);
d. declaração da condição de aluno regularmente matriculado em instituição de ensino superior brasileira, em curso de graduação afim ao que concorre a
vaga, conforme Anexo I deste Edital (original ou cópia autenticada);
e. documento que comprove a sua média acadêmica no curso de origem, conforme informado no momento da inscrição, apenas se não constar no histórico
escolar a média acadêmica;
f. documento que comprove o reconhecimento do curso de origem no Brasil, ou autorização para criação do curso para aqueles que ainda não passaram
pelo processo de reconhecimento junto ao Órgão Competente brasileiro.
8.4 A não apresentação dos documentos indicados no item 8.3 deste Edital ou a divergência injustificada entre o conteúdo dos documentos e os dados
informados, no momento da inscrição no processo seletivo, implicará na exclusão do candidato do certame, com a consequente convocação do próximo
classificado em lista de espera.
8.5 A matrícula poderá ser realizada por terceiros, em caso de necessidade de atendimento presencial, desde que seja apresentada procuração assinada
pelo candidato, que será retida, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada de documento de identidade do procurador, bem como dos
documentos do candidato.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Não haverá devolução de valores correspondentes à taxa de inscrição, em nenhuma hipótese.
9.2 Em nenhuma hipótese, será ofertada disciplina ou outro componente curricular em caráter extraordinário para atender interesse do candidato
selecionado em processo de transferência externa.
9.3 Os alunos oriundos de transferência externa estão sujeitos à todas as normas que regulamentam os cursos de graduação da UERR, inclusive as que
disciplinam o processo de desligamento.
9.4 Conforme a Art. 2º da Resolução do CONUNI nº 028, de 29 de outubro de 2019, a solicitação de aproveitamento de componentes curriculares, que
precederá de regular matrícula nos cursos de graduação da UERR, será realizada em uma única vez, no prazo de até 30 (trinta) dias do ingresso no curso, e
deverá abranger, obrigatoriamente, todas as disciplinas as quais o acadêmico pretende obter aproveitamento.
9.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Concurso e Vestibular, ouvidos a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação e a
Coordenação do Curso a que se referir o caso.
Boa Vista-RR, 27 de maio de 2022.

CLAUDIO TRAVASSOS DELICATO
Vice-Reitor
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ANEXO I
QUADRO DE VAGAS
CURSO

ÁREAS AFINS

Bacharelado em Administração

Bacharelado em Administração

Bacharelado em Agronomia

Bacharelado em Agronomia

TURNO
Noturno
Vespertino
Integral

SEMESTRE
2º
3º
2º
3º

Nº DE VAGAS LOCALIDADE
1
Boa Vista
12
14
Rorainópolis
22

2º

4

Bacharelado em Ciência da Computação,
Processamento de Dados, Engenharia da

Bacharelado em Ciência da Computação

Licenciatura em Ciências Biológicas

Computação, Engenharia de Software, Sistema de
Informação, Administração de Sistema de
Informação, Análise de Sistemas, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em
Computação, Licenciatura em Informática,
Sistemas para Internet, Gestão em Tecnologia da
Informação, Tecnologia da Informação
Banco de Dados, Redes de Computadores.
Licenciatura em Ciências Biológicas

Integral

Vespertino

Boa Vista
3º

12

2º

16

Boa Vista
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Bacharelado em Ciências Contábeis

Licenciatura em Ciências da Natureza

Licenciatura em Ciências Humanas

Licenciatura em Ciências Humanas e Sociais

Bacharelado em Enfermagem

Bacharelado em Engenharia Florestal
Bacharelado em Educação Física

Licenciatura em Filosofia

Licenciatura em Geografia

Licenciatura em História
Licenciatura em Letras com Habilitação em
Língua Portuguesa e Literatura
Bacharelado em Medicina
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em Química
Bacharelado em Serviço Social
Bacharelado em Turismo
TOTAL
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Bacharelado em Ciências Contábeis
Licenciatura ou Bacharelado em Ciências da
Natureza, Ciências Biológicas, Física,
Matemática, Química, Educação do Campo com
Habilitação em Ciências da Natureza e
Matemática, Agronomia, Engenharia Florestal,
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica,
Engenharia Química, Engenharia de Mecânica,
Engenharia de Produção, Geologia, Ciências da
Computação, Zootecnia.
Licenciatura ou Bacharelado em Ciências
Humanas, Filosofia, Sociologia, História,
Geografia, Educação do Campo com Habilitação
em Ciências Humanas e Sociais, Letras,
Pedagogia, Ciências Sociais, Antropologia,
Relações Internacionais, Serviço Social,
Psicologia, Administração, Economia, Arquitetura
e Urbanismo, Ciências da Informação.
Licenciatura ou Bacharelado em Ciências
Humanas, Filosofia, Sociologia, História,
Geografia, Educação do Campo com Habilitação
em Ciências Humanas e Sociais, Letras,
Pedagogia, Ciências Sociais, Antropologia,
Relações Internacionais, Serviço Social,
Psicologia, Administração, Economia, Arquitetura
e Urbanismo, Ciências da Informação.
Bacharelado em Enfermagem, Psicologia,
Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia,
Saúde Coletiva, Terapia Ocupacional, Ciências
Biológicas.
Bacharelado em Engenharia Florestal
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Enfermagem,
Nutrição
Licenciatura ou Bacharelado em Filosofia,
Antropologia, Arqueologia, Artes, Ciência
Política, Direito, Educação/Pedagogia, Geografia,
História, Letras, Psicologia, Sociologia, Teologia.
Licenciatura em Geografia, Ciências Humanas,
Sociologia, Filosofia, Pedagogia, Demografia,
Geologia, História, Ciências Sociais, Relações
Internacionais, Gestão Ambiental, Arquitetura e
Urbanismo, Agronomia, Ciências Biológicas,
Meteorologia, Oceanografia, Engenharia
Cartográfica, Ciência Política, Antropologia,
Arqueologia, Psicologia e Teologia.
Licenciatura em História

Matutino
Noturno
Vespertino

3º
2º
3º

21
5
21

Noturno

2º

22

Noturno

2º

15

Rorainópolis

Rorainópolis
Noturno

3º

22

Noturno

3º

14

Boa Vista

Integral

3º

3

Boa Vista

Integral

2º

23

Rorainópolis

Integral

3º

15

Boa Vista

Matutino

3º

23

Boa Vista

Matutino

3º

28

Boa Vista

Matutino
Matutino

2º
3º

16
24

Boa Vista

2º

10

3º

10

3º
2º
3º
3º

1
13
11
24

2º

2

3º

14

3º

29

Licenciatura em Letras, Sociologia, Filosofia,
Noturno
História, Educação Artística, Linguística, Pedagogia,
Comunicação Social, Jornalismo, Letras e suas
Matutino
habilitações.
Bacharelado em Medicina
Integral
Matutino
Licenciatura em Pedagogia
Vespertino
Licenciatura em Química
Noturno
Licenciatura ou Bacharelado em Serviço Social
Noturno
Ciências Sociais, Sociologia, Psicologia, História,
Noturno
Antropologia, Direito, Economia, Geografia.
Bacharelado em Turismo

Boa Vista

Noturno
447

Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista
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ANEXO II
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DATA
MAIO
27/05
28 a 30/05
31/05 a
14/06
31/05 a
14/06
JUNHO
15/06
20/06
21 e 22

ATIVIDADES
Publicação do Edital
Impugnações ao Edital
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES.
Período para solicitação de atendimento especial para as Provas (com upload dos documentos comprobatórios).
Último dia para pagamento da Guia de Arrecadação para efetivação da Inscrição.
Homologação Preliminar dos Inscritos (disponibilizado no site cpc.uerr.edu.br).
Resultado Preliminar das solicitações de atendimento especial para as Provas. (disponibilizado no
site cpc.uerr.edu.br - menu do Seletivo).
Recurso contra a Homologação Preliminar das inscrições. (Através do Sistema Eletrônico de Recursos).
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24
29
30
JULHO
1e2
12
15
15 a 19
18 e 19
22
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Recurso contra o Resultado Preliminar das Solicitações de Atendimento especial para as Provas. (Através do Sistema
Eletrônico de Recursos).
Homologação Final dos Inscritos (disponibilizado no site cpc.uerr.edu.br - menu do Seletivo)
Resultado Final das Solicitações de Atendimento especial para a Prova.
Divulgação dos Locais de prova (candidato deve imprimir seu cartão de local de prova na área do Seletivo).
Data da Realização da Prova (das 9h às 12h, horário local – Fechamento dos portões às 8h45).
Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva.
Interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar. (Através do Sistema Eletrônico de Recursos).
Divulgação do Gabarito Oficial.
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva.
Período de disponibilização do Cartão-Resposta (após este período não será mais disponibilizado)
Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva. (Através do Sistema Eletrônico de Recursos).
Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva

EDITAL 29/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB
CONTEÚDOS PARA PROVA OBJETIVA
ANEXO III
CURSO
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SEMESTRE
3º

Conceitos e características de Administração e Organização;
Antecedentes históricos da Administração;
Tipos de Organizações e o papel do administrador neste contexto;
Habilidades e perfil do administrador contemporâneo;
Variáveis influenciadoras no processo de administração e a aplicabilidade do processo administrativo;
Mercado de trabalho e o campo de atuação em Administração;
Regulamentação da profissão do administrador;
Abordagens clássica;
Abordagens Humanística;
Abordagens comportamental.

CURSO
BACHARELADO EM AGRONOMIA
CONTEÚDO:

SEMESTRE
2º

1. Biologia Geral – citologia, histologia, classificação dos seres vivos.
2. Cálculo I – Equações, funções, teoria dos conjuntos.
CURSO
BACHARELADO EM AGRONOMIA
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.

Biologia Geral – citologia, histologia, classificação dos seres vivos.
Cálculo I – Equações, funções, teoria dos conjuntos.
Química Geral – elementos químicos, ligações iônicas e covalentes, reações químicas
Informática Básica – Editor de texto, Programas de cálculos e Planilhas, geração de Gráficos, programa de apresentação, meios
de pesquisa na Internet

CURSO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SEMESTRE
3º

SEMESTRE
2º

Construção de Tabela Verdade.
Técnicas dedutivas e indutivas.
Álgebra de Boole.
Teoria de modelos (valoração, estruturas, formas normais, método da resolução, universo de Herbrand, algoritmo da
unificação).
Teoria da prova (dedução natural, cálculo de sequentes, sistemas axiomáticos).
Conjuntos Numéricos.
Razão e Proporção.
Expressões Algébricas.
Taxa de variação de grandezas.
Geometria Plana e Espacial.

CURSO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. Representação de dados: sistemas de numeração, aritmética binária e decimal, representação de números em ponto fixo e em
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ponto flutuante, representação de caracteres.
Elementos da arquitetura e organização de computadores: organização básica da UCP e variações.
Gerenciamento de memória.
Visão geral sobre os sistemas eletrônicos digitais.
Conceitos de projetos de sistemas digitais com circuitos integrados (SSI, MSI, VLSI).
Análise e síntese de circuitos combinacionais e sequenciais.
Lógica e os conceitos de algoritmo e estruturas de dados.
Elementos básicos da construção de algoritmos e programas de computador.
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9. Comandos de entrada, saída e atribuição.
10. Estruturas sequenciais, seletiva e repetitiva de controle de programação.
CURSO
BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CONTEÚDO:

SEMESTRE
2º

1. Conceitos de ciência, seus métodos e sua filosofia aplicados à investigação científica. Abordagem sobre o papel da
Universidade e a importância da produção científica no ensino superior.

2. A compreensão da filosofia a partir de seus problemas;
3. A filosofia e sua interdisciplinaridade.
4. Conjuntos numéricos e números reais. Álgebra: Radiação e potenciação; Funções: funções do primeiro e segundo graus; Taxas
Médias e Porcentagens.

5. Objeto da Contabilidade. Patrimônio. Demonstrações Contábeis: (introdução; conceito de curto e longo prazo; estrutura),
Demonstração do Resultado do Exercício; Regime de Caixa e Competência). Procedimentos Contábeis (mecanismo do débito
e do crédito). Escrituração. Balancete de Verificação. Apuração do Resultado.
CURSO
BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. Introdução aos Estudos da Ética: Principais diferenças entre valores, moral, ideologia e ética; Relações entre ética, ciência e
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

tecnologia; A Ética na Comunidade Acadêmica:
O papel do acadêmico frente à universidade.
Visão geral dos princípios e práticas relevantes da administração aplicada às organizações contemporâneas.
As funções administrativas frente às novas tendências
Matrizes. Determinantes. Sistema de equações lineares. Função de uma variável real. Limite e continuidade de uma Função de
uma variável real.
Contabilidade por Balanços Sucessivos. Demonstrações Contábeis: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE),
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA); Escrituração Contábil - Compra Mercadorias; Venda de
Mercadorias; Avaliação de Estoques; Contabilização; Estoques inicial; Estoques Final; Compras; Inventário Permanente
(PEPS; UEPS; Média Ponderada);
Noções de Direito: origem do direito: As fontes do direito. Teoria da Norma jurídica (interpretação e integração), Relações
jurídicas: sujeitos de direitos. Constituição. Estado e Governo;
Conceitos básicos. Objetos de estudo da ciência econômica; Teoria da demanda e da oferta, elasticidades e suas aplicações,
excedente do consumidor, do produtor, equilíbrio de mercado
Contabilidade nacional, teoria da determinação da renda, crescimento econômico, sistema monetário, inflação, políticas de
estabilização, balanço de pagamentos e regimes cambiais.

CURSO
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CONTEÚDO:

SEMESTRE
2º

1. Estudo do movimento retilíneo e do movimento uniformemente variado.
2. Operações com vetores: vetores e escalares, soma geométrica de vetores, comprimento de vetores, adição vetorial,
decomposição vetorial.

3. Leis de Newton.
4. Teoria Atômica: Tabela periódica; Distribuição eletrônica; Propriedades periódicas (raio atômico e iônico, energia de
ionização, eletronegatividade e eletro afinidade).

5. Ligações químicas: Ligações covalentes, Ligações iônicas e ligações metálicas
6. Funções inorgânicas: Ácidos, bases e sais. Hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, cetonas, álcool, éter, éster e
fenóis.
CURSO
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SEMESTRE
3°

Organização e o metabolismo dos componentes químicos das células procarióticas e eucarióticas.
A célula em divisão: ciclo celular e mitose; meiose.
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica e Botânica.
Enzimas: mecanismos, cinética, inibição e regulação. Vitaminas e coenzimas. Bioenergética e visão geral do metabolismo.
Metabolismo de carboidratos, lipídeos, aminoácidos, bases nitrogenadas e proteínas.
Fotossíntese e respiração celular.
Fixação biológica nos ciclos biogeoquímicos

CURSO
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EM CIÊNCIAS HUMANAS
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. INTRODUÇÃO À GÊNESE DO CONHECIENTO PRIMÁRIO; Condições para o aparecimento da ciência; Introdução à
Epistemologia; O que é o conhecimento; A busca pela verdade; A abordagem naturalista dos fenômenos humanos; O ideal de
objetividade na investigação dos fenômenos humanos.
2. A EXPLICAÇÃO DA NATUREZA DOS FENÔMENOS HUMANOS; os fenômenos humanos; A possibilidade de previsão
dos eventos humanos; Observação e experimentação em Ciências Humanas; História do conhecimento durante os períodos da
humanidade; Filosofia como padrão de pensamento; Características do pensamento moderno.
3. A ATITUDE FILOSÓFICA; Significado da filosofia; Origem da Filosofia; A passagem do pensamento mítico para o
filosófico; História da Filosofia; Os filósofos originários; Noções fundamentais do pensamento filosófico; Períodos
cosmológico e sistemático da Filosofia grega; Filosofia, Conhecimento e Senso comum; Questão do objeto da filosofia;
Filosofia, demais ciências e outros saberes; Filosofia e Mitologia (Mito da caverna); Filosofia e ideologia; Filosofia e lógica;
Filosofia e ética (concepções éticas);
4. FILOSOFIA E A RELAÇÃO DO HOMEM COM A LINGAUGEM; Linguagem - O que é isto, linguagem? Trabalho,
alienação e consumo; Pensamento e Cultura; Métodos da Filosofia: Maiêutica, Dialética, Lógica, Indução, Dedução,
Fenomenologia, Positivismo, Existencialismo e Estruturalismo; os problemas clássicos da filosofia: ser, conhecer e o valor; os
filósofos clássicos: Sócrates, Platão, Aristóteles.
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CURSO
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EM CIÊNCIAS HUMANAS
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA FILOSOFIA MODERNA; Modernidade filosófica - Origem, definições, e
desenvolvimento histórico da filosofia moderna; Descartes como pai da modernidade; O racionalismo de Espinoza e Leibniz;

2. EMPIRISMO E CRITICISMO; O empirismo de John Locke; Hume e Berkeley: ceticismo e imaterialidade do mundo; Kant: os
limites e possibilidades do conhecimento humano;

3. A ATITUTDE FILOSÓFICA: FENOMENOLOGIA DO HOMEM HUMANO; Distinguir a coerção do direito da mera
violência; Direito como monopólio da coação em Max Weber; Poder e violência em Hannah Arendt; O homem partir de três
enfoques : físico-somático, antropológico, existencial ou filosófico; Cidadania e Democracia : conceito, objeto e campo de
estudo; O Ser humano integral: A dignidade humana como fundamento ético; Filosofia e Cultura (concepção grega); Filosofia
e Democracia; Filosofia e Cidadania; Filosofia e Ética (concepções freiriana, kantiana e levinasiana).
4. A ATITUDE FILOSÓFICA NA PLURALIDADE IDENTITÁRIA E CULTURAL; Origem, noção e concepções da cultura
Antiga, Medieval e Contemporânea; Cultura, linguagem e língua (concepção grega e laboviana); O sentido da Cultura
(Guimarães, Nóbrega, Chauí e Morin); O sentido da Violência (Arendt, Bourdieu e Freire); O sentido da Política (Aristóteles,
Brecht e Gramsci); O sentido da Ideologia (Marx e Althusser).
CURSO
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. Estudo da célula e dos componentes celulares. Estudo da divisão celular como núcleo interfásico e divisional. Estudo dos
fenômenos celulares de relação: nutrição, secreção, comunicação, locomoção e divisão, associados ao momento funcional
celular e interações celulares;
2. Movimento Retilíneo. Movimento em duas ou três dimensões. Movimento Circular. Inércia Rotacional. Rolamento. Vetores.
Leis de Newton;
3. Teoria Atômica. Estrutura Atômica. Tabela Periódica. Estequiometria: Massa Atômica. Mol. Reações e Equações Químicas.
CURSO
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. Origens, sentido e alcance da filosofia. Conceitos e métodos na filosofia da Grécia Antiga à Idade Média;
2. Clássicos do Pensamento Sociológico: O positivismo de Auguste Comte. Teorias sociais e socialismo. Marx: a crítica do
capitalismo. Durkheim: regras do método sociológico. Weber: uma sociologia compreensiva do mundo moderno;

3. Revolução Industrial. Capitalismo e Socialismo no início do século XX. As Guerras Mundiais;
4. O processo de formação dos sistemas socioeconômicos capitalistas e socialistas.
CURSO
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.

SEMESTRE
3º

Bioquímica: carboidratos, proteínas, gorduras e água
Anatomia humana: osteologia e miologia
História da educação física: cultura corporal antiga, movimentos ginásticos, jogos olímpicos modernos
Dimensões psicológicas: estresse, motivação, agressividade.

CURSO
BACHARELADO EM ENFERMAGEM
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. Epidemiologia e Saúde Ambiental: Epidemiologia contexto histórico; Conceito de saúde e doença; Conceito de danos à saúde;
2.

3.
4.
5.
6.

História natural da doença; Epidemiologia: conceito; Epidemiologia: objetivos; determinantes do processo saúde-doença;
Indicadores de saúde; Sistema de informação de mortalidade; Fontes de dados para estudo da morbidade;
Bioética Aplicada à Enfermagem: Conceitos de moral, ética, bioética; Conceitos de negligência, imperícia e imprudência;
Imagem profissional do enfermeiro; Postura profissional; Princípios bioéticos básicos e suas implicações para a prática
profissional; Bioética, Início da Vida e Reprodução; Bioética, Morte e Morrer; Bioética e Transplantes de Órgãos e tecidos;
Bioética e Alocação de Recursos Escassos;
Introdução à Enfermagem: Noções gerais da profissão: definição e histórico; A profissão dentro da área da saúde: regional,
nacional e mundial; Lei7.498/86 – Lei do Exercício Profissional em Enfermagem; Código de Ética da Enfermagem; Níveis e
áreas de atuação; Entidades de classe: Conselho Federal e Conselhos Regionais, Associação Brasileira de Enfermagem;
Fisiologia Humana: Ciclo cardíaco; Regulação da pressão arterial; Fisiologia respiratória; Mecânica ventilatória; Regulação
neuroquímica da respiração;
Psicologia Aplicada a Saúde: Comunicação Terapêutica; Doenças Psicossomáticas; Características Psicológicas nas diferentes
fases do desenvolvimento humano; Mecanismos de defesa do Ego; Aspectos emocional do paciente em internação hospitalar.
Práticas Integradas: Conceitos de saúde de acordo com a OMS; Princípios finalísticos e diretrizes estratégicas do SUS; Política
Nacional de Atenção Básica; O papel dá Atenção Primária a Saúde na operacionalização das Redes de Atenção à Saúde
Funcionamento da Estratégia Saúde da Família.

CURSO
BACHARELADO EM ENGENHARIA FLORESTAL
CONTEÚDO:

SEMESTRE
2º

1. Biologia Geral – citologia, histologia, classificação dos seres vivos.
2. Cálculo I – Equações, funções, teoria dos conjuntos.
CURSO
LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. Os conceitos e categorias que estruturam a análise geográfica;
2. Origem e estrutura da Terra.
3. Deriva dos continentes.
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Ciclo das rochas.
Questões geopolíticas no Brasil.
Sistemas de projeções cartográficas.
Fusos horários.

CURSO
LICENCIATURA EM FILOSOFIA
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SEMESTRE
3º

Mito e Filosofia
A filosofia pré-socrática
Os sofistas, Sócrates e Platão
O pensamento aristotélico
Epicurismo, cinismo, estoicismo e ceticismo
Falácias não-formais
Dedução e indução
Silogismos categóricos
A ética teleológica de Aristóteles
O livre-arbítrio em Santo Agostinho

CURSO
LICENCIATURA EM HISTÓRIA
CONTEÚDO:

SEMESTRE
2º

1. Estudo dos conceitos fundamentais da História, como tempo, História, historiografia, fonte, sujeito histórico e memória.
Concepções de História da Antiguidade até o presente. Reflexões sobre o campo e seu objeto de estudo, a prática e o ofício do
historiador;
2. Sociedades americanas: debates historiográficos e modelos interpretativos. As sociedades “pré-colombianas” da América. A
conjuntura Europeia nos séculos XV e XVI. A questão do Outro. A invenção do Índio. Mestiçagem e resistência. Os
colonialismos europeus nas Américas. América espanhola: aspectos econômicos, religião, inquisição e evangelização;
sociedade e castas: mulheres, índios, negros, escravos e mestiços. O ensino de História da América;
3. A expansão portuguesa e a conquista da América. Estruturação política e administrativa: capitanias-hereditárias e governogeral; os processos de evangelização e a expansão do catolicismo; as culturas indígenas: negociações e conflitos;
funcionamento da economia do açúcar; a escravidão indígena; a escravidão africana; A ação bandeirante e os caminhos do
gado. A União Ibérica, a invasão e a expulsão dos holandeses.
CURSO
LICENCIATURA EM HISTÓRIA
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. A difusão das ideias iluministas na América. As Reformas Bourbônicas. O conceito de revolução e suas transformações nos
séculos XVIII e XIX. Revolução Americana, Revolução Haitiana e seus reflexos. A formação dos Estados Nacionais na
América. Fragmentação política e Caudilhismo. Destino Manifesto e expansão para o Oeste nos EUA. Índios e negros; a
guerra civil americana e os processos de abolição na América Hispânica;
2. A América Portuguesa do Século XVIII - o todo e as partes. Sociedade colonial: o rural e o urbano. A violência como
elemento constitutivo do sistema social: o escravismo. A organização do poder: centro e periferias. O colapso do Antigo
Regime: permanência e mudança na construção do Estado nacional brasileiro; a descoberta das minas. Impactos da economia
mineradora na sociedade colonial. O barroco mineiro: vida urbana e cultura nas Minas Gerais. Pombal: monarquia ilustrada e
reforma. A crise do antigo sistema colonial ou Antigo Regime nos Trópicos. O processo de independência;
3. A Amazônia e o vale do rio Branco na formação do Estado Nacional: Independência e Cabanagem; criação da província do
Amazonas e a consolidação das fronteiras na Amazônia (Pirara, Amapá, Acre). Extrativismos, agricultura, pecuária e meio
ambiente. Políticas Indigenistas do Império e da Primeira República. Movimentos migratórios, trabalho e questões ambientais.
Modernidade, urbanização e sua relação com a natureza amazônica.
CURSO
LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concepções de planejamento de ensino e aprendizagem;
Características e níveis de planejamento educacional;
A Linguística – percurso histórico e principais conceitos;
Teoria dos signos;
Gramática – definições e tipos;
Conceito de Literatura; a historiografia literária;
Gêneros textuais/discursivos.

CURSO
LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SEMESTRE
2º

SEMESTRE
3º

Objeto de estudo da fonética e da fonologia;
Processos fonológicos em língua portuguesa;
Relação grafema-som-fonema;
Perspectiva interacional do ensino de língua;
Ensino de língua e gêneros textuais;
Concepções educacionais;
Trabalho docente na construção do ensino-aprendizagem;
Níveis de planejamento: Plano de ensino, Plano de aula, Plano Escolar;
Princípios e conceitos da Linguística textual;
O texto e a construção de sentidos;
Teoria dos gêneros literários;
Gramática – definições e tipos.

CURSO

SEMESTRE
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BACHARELADO EM MEDICINA
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fisiologia Cardiovascular;
Fisiologia Respiratória;
Anatomia Do Tórax;
Anatomia Do Abdome;
Estrutura Celular;
Histologia Tecidos Básicos;
Técnicas Histológicas;
Biofísica Da Audição;
Biofísica Da Visão;
Água E Soluções;
Atendimento Pré-Hospitalar;
Técnicas De Transporte Em Atendimento Pré-Hospitalar.

CURSO
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.

SEMESTRE
2º

Gênese e desenvolvimento do Serviço Social na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina;
O Serviço Social no Brasil nas décadas de 1930 a 1950: papel da Igreja e relação com o Estado;
A “questão social” na década de 1930 na realidade brasileira;
Principais paradigmas históricos do pensamento e da ação humana sobre o Serviço Social.
A autocracia burguesa e sua interlocução com o Serviço Social: a significação do golpe de 1964.

CURSO
BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.

SEMESTRE
3º

Tabela Periódica dos Elementos;
Modelos Atômicos;
Funções Inorgânicas;
Reações Inorgânicas;
Estequiometria;
Soluções;
Propriedades Periódicas dos Elementos;
Cadeias Carbônicas;
Ligações Químicas;
Materiais Básicos de Laboratório de Química.

CURSO
BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.

SEMESTRE
3º

Brasil: catequese e início da colonização;
O Brasil do século XVII;
O Brasil não era pombalina;
Brasil: de colônia a Império;
A educação na Primeira República e Era Vargas;
A educação na República populista;
A educação na Ditadura militar;
Processo de redemocratização;
A Educação brasileira na sociedade contemporânea
As teorias educacionais e sua relação com as ideias pedagógicas o Brasil. Educação contemporânea no Brasil.

CURSO
LICENCIATURA EM QUÍMICA
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SEMESTRE
2º

A educação como fenômeno histórico;
Educação na antiguidade: a influência greco-romana;
A educação na idade média: a influência da igreja;
O humanismo e suas contribuições para a educação;
A reforma liberal na educação. Contribuições das ideias pedagógicas de Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Dewey.

CURSO
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
CONTEÚDO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3º

SEMESTRE
3º

Gênese e desenvolvimento do Serviço Social na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina;
O Serviço Social no Brasil nas décadas de 1930 a 1950: papel da Igreja e relação com o Estado;
A “questão social” na década de 1930 na realidade brasileira;
Principais paradigmas históricos do pensamento e da ação humana sobre o Serviço Social.
A autocracia burguesa e sua interlocução com o Serviço Social: a significação do golpe de 1964.

CURSO
BACHARELADO EM TURISMO
CONTEÚDO:

SEMESTRE
3º

1. Introdução ao Turismo: Turismo Mitos e Realidades; Origens e evolução histórica do Turismo;
2. Conceitos Básicos de Turismo: Enfoques básicos para o estudo do turismo;
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3. Definições de turismo: Conceito de turista, excursionista e visitante; os tipos de turistas; os destinos turísticos; os recursos
turísticos

4. Abordagens Teóricas do Turismo: Epistemologia do Turismo; Escolas epistemológicas atuais do turismo; Mercado Turístico;
Conceito de Mercado Turístico; Características da demanda e da oferta turística

5. Segmentação do Mercado Turístico; Turismo e Território: relações e complexidade; Os Espaços e os Impactos do Turismo.
6. Categorias de análise da Geografia: espaço geográfico; lugar; paisagem; território; região; escala; fluxos; A Formação do
Brasil Colonial Organização política, administrativa e econômica

7. Sociedade e Cultura no Brasil: Modernidade; Belle Époque; Urbanização; Identidade Nacional e Cultura: Potencialidade para o
Turismo histórico-cultural.

EDITAL 29/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB
ANEXO IV
REQUERIMENTO ESPECIAL PARA TEMPO ADICIONAL E/OU ADAPTAÇÃO DE PROVA
Eu,
solicito:

CPF

nº.

, sob o número de inscrição nº.

- Prova de Transferência Externa,

( ) Tempo Adicional para a realização da Prova, conforme parecer do especialista em anexo.
( ) Adaptação de Prova, conforme parecer do especialista em anexo.
Declaro sob as penas da lei que o acima declarado é verdade e subscrevo abaixo.
Boa Vista – RR, ____de________ de 2022.
__________________________________________
Assinatura do Candidato ou Responsável
ATENÇÃO: Este requerimento só terá validade quando protocolado pela Comissão Permanente de Concursos e Vestibular – CPCV/UERR, até o prazo
máximo constante no Cronograma de Atividades (Anexo II do Edital), juntamente com o Parecer (original ou cópia autenticada em cartório ou cópia
simples acompanhada do original) emitido por especialista da área de sua deficiência, devendo esse especialista atestar o tempo adicional e/ou as
adaptações necessárias para a prova. Observando-se que o tempo não poderá exceder a 45 (quarenta e cinco) minutos. O resultado do deferimento/
indeferimento deste requerimento estará disponível no sítio da UERR área do respectivo processo de proficiência, por ocasião da Homologação Preliminar
das Inscrições.
Documento assinado eletronicamente por Claudio Travassos Delicato, Vice-Reitor, em 27/05/2022, às 10:31, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº
27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador 5091433 e o código CRC
C470EC04.

17201.002149/2022.83

5091433v2

Criado por 69030456272, versão 2 por 69030456272 em 27/05/2022 09:45:07.

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5692726&infra_sistema=…

10/10

