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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Nº ETAPAS DATA/PERÍODO LOCAL 

1.  Publicação do edital 04/11/2021 www.ielrr.org.br  

2.  
Inscrição e envio dos documentos para 

fase de análise curricular e documental  
04 a 15/11/2021 www.ielrr.org.br  

3.  
Publicação da relação de inscrições 

homologadas 
16/11/2021 www.ielrr.org.br  

4.  
Primeira etapa: análise curricular e documental 

– eliminatória/ classificatória. 
17 a 21/11/2021 - 

5.  
Resultado preliminar da fase de análise 

curricular e documental. 
22/11/2021 www.ielrr.org.br  

6.  

Prazo para entrega de recursos contra o 

resultado preliminar da fase de análise 

curricular e documental. 

23/11/2021 seletivosenar@ielrr.org.br  

7.  

Divulgação do resultado dos recursos e 

resultado definitivo da fase de análise 

curricular e documental e convocação para a 

avaliação técnica. 

26/11/2021 www.ielrr.org.br  

8.  
Segunda etapa: avaliação técnica – 

eliminatória/ classificatória. 
28/11/2021 Plataforma 

9.  Divulgação do gabarito da avaliação técnica 28/11/2021 www.ielrr.org.br  

10.  
Prazo para a entrega de recursos contra o 

gabarito da avaliação técnica. 
29/11/2021 seletivosenar@ielrr.org.br  

11.  
Divulgação do resultado dos recursos, gabarito 

oficial e definitivo da avaliação técnica. 
01/12/2021 www.ielrr.org.br  

12.  Resultado preliminar da avaliação técnica. 01/12/2021 www.ielrr.org.br  

13.  
Prazo para a entrega de recursos contra o 

resultado preliminar da avaliação técnica 
02/12/2021 seletivosenar@ielrr.org.br  

14.  

Divulgação do resultado dos recursos e 

resultado definitivo da fase de avaliação técnica 

e convocação para entrevista técnica. 

06/12/2021 www.ielrr.org.br  

15.  Terceira etapa: entrevista 7 a 10/12/2021 Plataforma do Google Meet 

16.  Resultado preliminar da entrevista  13/12/2021 www.ielrr.org.br  

17.  
Prazo para a entrega de recursos contra 

o resultado preliminar da entrevista  
14/12/2021 seletivosenar@ielrr.org.br  

18.  
Divulgação do resultado dos recursos e 

resultado definitivo do processo seletivo  
16/12/2021 www.ielrr.org.br  
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