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Carta aberta aos candidatos do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto na 

Área de Conhecimento/Disciplina de Administração Geral Aplicada à Nutrição, do 

Departamento de Nutrição Aplicada da Escola de Nutrição/UNIRIO - Edital N. 6, de 29 de 

janeiro de 2020, publicado no DOU N. 22, de 31 de janeiro de 2020, p. 85-86. 

 

Prezados candidatos,  

Sobre o referido processo seletivo, esclareço que: 

- Durante a avaliação da documentação enviada para inscrição dos candidatos, identificamos 

diversas pendências quanto aos documentos necessários, divulgamos inscrições homologadas 

e pendências, que poderiam ser resolvidas durante o prazo para interposição de recursos; 

- O prazo para interposição de recursos e resolução das pendências se encerrou em 9 de março 

de 2020, e a documentação entregue pelos candidatos na Decania do CCBS (localizada na 

Tijuca) foi recebida por mim (no DNA, Escola de Nutrição, na Urca) no final da tarde do dia 

12 de março de 2020, sendo marcada reunião da banca examinadora para análise da 

documentação recebida e dos títulos para 16 de março de 2020; 

- Em 13 de março de 2020, a Reitoria da UNIRIO suspendeu as atividades acadêmicas 

presenciais da Universidade devido à pandemia da COVID-19, ficando a documentação 

referente ao processo seletivo retida no DNA. 

 Considerando o exposto, informo que a banca examinadora se encontra em isolamento 

social, em atendimento às orientações das autoridades sanitárias e da Reitoria da UNIRIO, 

assim como a maioria dos setores da universidade, inviabilizando a continuidade dos 

trabalhos relacionados ao referido processo seletivo. Tão logo a situação se resolva, 

retornaremos às atividades e daremos andamento ao processo. 

 Atenciosamente, 

 

 

Chefe do Departamento de Nutrição Aplicada (DNA) 


