
 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Administração 

Pública - PROFIAP 

 
 

1 
 

Informações e relação dos documentos para matricula no PROFIAP- UNIR do 
Edital ENA 2022. 

 

IMPORTANTE: Período de confirmação de interesse na matrícula de 18 a 20/04/2022. 

As matriculas serão feitas pelo sistema SIGAA – EDITAL PROFIAP Nº 001-2022:  
https://sigaa.unir.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-
stricto%20 , com Cópias dos documentos autenticados;  

Obs: serão aceitas cópias autentificadas a partir de janeiro de 2022  

Local da sala de aula e da sala da Coordenação: Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas 
- NUCSA 

Endereço: BR 364, km 9,5 sentido Acre – Campus José Ribeiro Filho – Porto Velho - 
Rondônia 

Contato: Tatiane ou Marlene Arenas 

e-mail: profiap@unir.br 

Informações adicionais: 

• Os candidatos deverão anexar cópias autenticadas em cartório e emitidas por 
sistema eletrônico especifico de cada órgão no anexo do questionário para 
confirmação de interesse na matrícula. 

• A Coordenação do PROFIAP solicita cópias autenticadas tendo em vista a 
matrícula ser via sistema SIGAA. 

• A não efetivação da matrícula no período estabelecido acima implicará 
desistência da vaga pelo candidato. 

• Data provável de início das aulas: 02/05/2022 

 

Relação dos documentos a serem anexados no SIGAA: 

 

a) Cópia autentica do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de 
Graduação; 

b) cópia autentica do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

c) cópia autentica da Carteira de Identidade ou documento de identificação 
oficial; 

d) cópia autentica do CPF; 
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e) cópia autentica do Título de Eleitor; 

f) cópia autentica da certidão de nascimento ou casamento; 

g) comprovante de quitação com a justiça eleitoral; 

h) comprovante de quitação com o serviço militar (somente àqueles indivíduos 
sujeitos ao serviço militar obrigatório); 

i) Comprovante de vínculo como servidor efetivo da universidade para 
candidatos às vagas reservadas para servidores das IFES, sendo ele um 
documento assinado eletronicamente pela Coordenadoria de Registros e 
Documentos Diretoria de Administração de Pessoal - CRD; 

j) Foto 3x4 recente; Obs: Pode ser tirada por aplicativo de celular; 

k) cópia autenticada de comprovante de residência. 

l) Declarar que não está matriculado(a) e não possui vínculo como aluno em 
outro programa, FAQ Candidatos e Futuros Alunos conforme a LEI Nº 12.089 
de 11 de novembro de 2009, a qual proíbe que uma mesma pessoa ocupe 2 
(duas) vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior.  

m) Declarar que está ciente de todas as obrigatoriedades do presente Edital e 
todo processo seletivo 


