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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO
 
  

EDITAL Nº Nº 02/2022 DARQ-UNIR/2022

Processo nº 23118.006717/2022-67

CHAMADA PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DISCENTES PARA O CURSO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DO SÍTIO TAMBAQUI –
ALVORADA D’OESTE RONDÔNIA

EDITAL Nº 02/2022 DARQ-UNIR

O GRUPO DE PESQUISA ARQUEOLOGIA NA AMAZÔNIA MERIDIONAL (GPAAM) do Departamento de Arqueologia da UNIR, torna pública a presente Chamada e
CONVIDA discentes do Curso de Bacharelado em Arqueologia UNIR, a se inscreverem para preenchimento de vagas no Curso de “Gestão do patrimônio
arqueológico no sí�o Tambaqui, Alvorada d’Oeste RO”.

 

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A presente Chamada Pública será organizada e executada pelos representantes do Departamento de Arqueologia UNIR em parceria com a Associação dos
Agricultores e Piscicultores de Alvorada d’Oeste/RO (AAPA), por meio da Coordenação do Curso de Bacharelado em Arqueologia, que visa o preenchimento de
vagas para par�cipação no curso de “Gestão do patrimônio arqueológico no sí�o Tambaqui, Alvorada d’Oeste RO” para discentes do Curso de Arqueologia UNIR
e será ministrado pelas Arqueólogas Juliana Rossato San�, Laura Nisinga Cabral, Glenda Maria Bastos Félix, Cleiciane Aiane Noleto da Silva e Alyne Mayra Rufino
dos Santos (Departamento de Arqueologia UNIR).

1.2 O Curso será ofertado na modalidade presencial e tem como obje�vo aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e prá�cos des graduandes em Arqueologia que
atuam, ou se interessam na área, visando à atualização profissional e cien�fica.

1.3. Os obje�vos específicos são:

a) conhecer técnicas de escavação na teoria e na prá�ca;

b) construir Relatório Técnico;

c) realizar trabalho com construção de aprendizados compar�lhados;

d) atuar nas a�vidades de Educação Patrimonial;

e) atuar na curadoria e análise do material arqueológico que por ventura venha a ser exumado.

1.4. Para este curso, serão oferecidas 15 (quinze) vagas.

 

2 – PRÉ-REQUISITOS

2.1. Ser graduande em Arqueologia (UNIR) e estar regularmente matriculade;

2.2. Ter disponibilidade de, no mínimo, 80 horas em julho de 2022 (11 a 30 de julho), para dedicação às a�vidades do curso em Alvorada d’Oeste, e
disponibilidade de pelo menos uma vez por semana atuar na curadoria e análise do material arqueológico juntamente com as responsáveis pelo referido Curso,
até finalizar as a�vidades, no Laboratório de Arqueologia da UNIR.

 

3 – INSCRIÇÃO

3.1. A inscrição dar-se-á no Laboratório Abunã, Bloco 4F no dia 01 de junho de 2022, das 8:01 horas até às 16:59 horas.

3.2 A inscrição é gratuita.

3.3. Antes de se inscrever o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste edital, não podendo alegar desconhecimento
das mesmas.

3.4. Não serão aceitas inscrições fora do prazo, via fax, correspondência eletrônica ou por qualquer outro meio que não o previsto neste edital.

3.4. Concluída a inscrição, não será permi�da qualquer alteração.

3.5. As inscrições deferidas, indeferidas e homologadas serão divulgadas no sí�o www.arqueologia.unir.br, no dia 02 de junho a par�r das 15:00.

3.6. Para a efe�vação da inscrição o discente deverá estar com a cópia e originais dos documentos relacionados abaixo:

a) RG ou documento válido com foto (legível - frente e verso);

b) CPF

c) Histórico de graduação em Arqueologia (frente e verso - disponível no SIGAA h�ps://sigaa.unir.br/sigaa);

g) Declaração de Vínculo com a Universidade (disponível no SIGAA h�ps://sigaa.unir.br/sigaa);

h) Formulário de inscrição (ANEXO I);

i) Carta de intenção (ANEXO II).

3.7. Somente serão homologadas as inscrições que contenham todos os documentos especificados neste edital.

 

4 – PROCESSO SELETIVO

4.1 A seleção será realizada em três etapas: Homologação da inscrição; Análise da Carta de Intenção e Entrevista.

4.2. Somente par�cipação das demais etapas os candidatos com a inscrição homologada, de acordo com as datas fixadas no item 6 – CRONOGRAMA, garan�rão
sua efe�vação. A realização de cada etapa é de responsabilidade do Departamento de Arqueologia, seguindo os critérios a seguir:

 

https://sigaa.unir.br/sigaa
https://sigaa.unir.br/sigaa
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4.2.1 Etapa 1 – Homologação da inscrição

a) Caráter eliminatório;

b) Será realizada a conferência dos documentos solicitados no item 3.6;

c) Serão classificados os candidatos que apresentarem toda a documentação exigida no ato da inscrição, tendo assim a inscrição homologada.

 

4.2.2 Etapa 2 – Análise da Carta de Intenção

a) Caráter classificatório;

b) Es candidates deverão redigir uma carta de acordo com o que consta no ANEXO II deste edital e entregá-la no ato da inscrição. A carta deverá ter, no mínimo,
1 (uma) lauda;

c) Será avaliado na carta o histórico do aluno no curso de arqueologia, o seu interesse em par�cipar do curso proposto e também as mo�vações para tal.

 

4.2.3 Etapa 3 – Entrevista

a) Caráter classificatório;

b) É necessário o comparecimento do candidato a entrevista;

c) As entrevistas serão realizadas em data e locais dispostos no item 6 – CRONOGRAMA;

d) Na entrevista es discentes serão arguidos sobre o conteúdo da carta de intenção, disponibilidade para estar no curso, importância do curso para a atuação
profissional e demais informações que a banca avaliadora julgar per�nente;

e) As entrevistas serão realizadas por ordem de chegada no local da mesma;

f) Para a entrevista, e candidate deverá comparecer com, pelo menos, 15 minutos de antecedência.

 

5 – CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.1. A nota final será ob�da com base na média aritmé�ca das etapas 2 e 3;

5.2. Os 15 (quinze) primeiros candidatos serão considerados APROVADOS e os demais CLASSIFICADOS;

5.3. Os resultados de cada etapa e a classificação final estarão disponíveis nas mídias do Departamento de Arqueologia.

 

6 - CRONOGRAMA

AÇÃO PERÍODO

Publicação do Edital
27 de maio de 2022.

Local: mídias do DARQ

Inscrição
01 de junho de 2022.

Local: Laboratório Abunã Bloco 4F

Divulgação das inscrições homologadas
02 de junho de 2022.

Local: mídias do DARQ a par�r das 15H.

Recursos da homologação das inscrições
03 de junho de 2022.

Local: Laboratório Abunã, Bloco 4F, das 8:01 até às 16:59

Divulgação do resultado dos recursos
04 de junho de 2022.

Local: mídias do DARQ a par�r das 15H.

Etapa 3 – Entrevista
06 de junho de 2022.

Local: Laboratório Jamari, Bloco 4F das 14:00 às 17:00 por ordem de chegada.

Resultado parcial
07 de junho de 2022.

Local: mídias do DARQ a par�r das 15H.

Recurso do resultado parcial
08 de junho de 2022.

Local: Laboratório Abunã, Bloco 4F, das 8:01 até as 12:00

Resultado final após o recurso
08 de junho de 2022.

Local: mídias do DARQ até às 17H.

Convocação para o curso Junho, a definir o dia.

 

7 - RECURSOS

7.1. Os prazos para interposição de recursos estão descritos no item 6 – CRONOGRAMA.

7.2 O recurso deverá ser individual, com indicação precisa em que o candidato julga estar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando alegações
que possam comprovar o prejuízo ao candidato.

7.3. Qualquer recurso ao processo sele�vo, em relação às inscrições não homologadas ou nas demais etapas, deverão ser encaminhados ao Departamento de
Arqueologia fisicamente conforme o modelo que consta no ANEXO III.

7.4. Será indeferido o pedido de recurso não fundamentado ou apresentado fora do prazo es�pulado no item 6 – CRONOGRAMA.

7.5. Os recursos serão analisados e os resultados divulgados nas mídias sociais e site arqueologia.unir.br.

https://arqueologia.unir.br/homepage
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8 – DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo conselho de departamento (Condep/DARQ).

Porto Velho, 28 de maio de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Docente, em 29/05/2022, às 11:40, 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 Laura Nisinga Cabral, Usuário Externo, em 29/05/2022, às 11:53, 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 Cleiciane Aiane Noleto da Silva, Usuário Externo, em 29/05/2022, às 12:03, 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 GLENDA MARIA BASTOS FELIX, Técnica de Laboratório, em 29/05/2022, às 12:03, 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 0984772 e o código CRC 962D26BB.

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I

 
Nº de inscrição:

____/2022

FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso de “Introdução ao Licenciamento Ambiental no sí�o Tambaqui, Alvorada d’Oeste RO”

Nome completo (sem abreviações e legível para o cer�ficado):

 

 

Nº de matrícula:

 

 

RG:

 

CPF:

 

E-mail (legível, pois a equipe do curso entrará em contato por meio dele):

 

 

Telefone:

 

“Confirmo a veracidade dos dados acima apresentados e a ciência de todos os detalhes dispostos no edital 02/2022 DARQ-UNIR. Autorizo o contato via e-mail e
telefone da equipe

do curso para as informações a respeito do mesmo”.

 

Data: _________/________/2022

 

 

 

__________________________________________________

Assinatura do interessado

 

 

    

 

 

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

Canhoto de candidate para preenchimento de responsável pelo recebimento da documentação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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 Nº de inscrição: _____/2022

Nome de candidate:

 

Recebi de candidate acima os seguintes documentos:________________________________
___________________________________________________________________________

 

 

Porto Velho, ________/________/2022.

 

Recebido por: _______________________________________________

 

 

 

ANEXO II

Carta de Intenção

Candidate: ____________________________________________________________________

Nº de matrícula:_______________________________    Período:________________________

 

Discorra resumidamente (mínimo de uma lauda) sobre suas experiências na arqueologia, contanto um pouco do que já par�cipou no âmbito desta graduação e
seu interesse neste curso, estabelecendo relação com a importância deste para sua atuação profissional.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANEXO III

Formulário para interposição de recursos para as fases da seleção do curso de “Introdução ao Licenciamento Ambiental no sí�o Tambaqui, Alvorada d’Oeste
RO”

 

Nome: ______________________________________________________________________

Ao Departamento de Arqueologia,

Venho por meio deste formulário solicitar:

(     ) Revisão do resultado ob�do na homologação da inscrição

(     ) Revisão do resultado ob�do na carta de intenção

(     ) Revisão do resultado ob�do na entrevista

(     ) Revisão do resultado parcial

(     ) Outros: ___________________________________________________________________

 

Fundamentação do meu pedido:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Somente serão considerados os requerimentos com a respec�va fundamentação bem como só serão aceitos os requerimentos entregues nos prazos previstos
para recursos.

Referência: Processo nº 23118.006717/2022-67 SEI nº 0984772


