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EDITAL COMPLEMENTAR N° 01/2015 – UNEMAT/COVEST
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 2015/1
A REITORA da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a prorrogação do período de inscrição do Processo Seletivo Simplificado – Edital n. 005/2014 –
UNEMAT/COVEST, publicado em 15 de dezembro de 2014, que passa a vigorar com a redação abaixo
especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do Edital.

1. Prorrogar até o dia 21 de Janeiro de 2015 para inscrição com pagamento da taxa de inscrição no
Processo Seletivo Simplificado – Edital n. 005/2014 – UNEMAT/COVEST.
2. Alterar as seguintes datas constantes no edital e no calendário de atividades do certame:
DATA PROVÁVEL

EVENTO
(...)

Até 21/01/2015
Até 22/01/2015
22/01/2015
Até 22/01/2015
26/01/2015
27 e
28/01/2015
29/01/2015

Período de realização das inscrições pagas – somente via internet
Período para envio dos documentos necessários
Vencimento do boleto bancário
Período para pagamento da taxa de inscrição para candidatos com pedido de isenção
indeferido

·
·
·
·
·

Divulgação das inscrições indeferidas por falta de pagamento.
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas ao PIIER.
Período para interposição de recurso contra indeferimento por falta de pagamento.
Período para interposição de recurso contra indeferimento de inscrição ao PIIER.
Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento de inscrições por falta de
pagamento e indeferimento ao PIIER.

· Divulgação das inscrições deferidas ao Processo Seletivo Simplificado 2015/1.
(...)

3. Manter todas as demais disposições constantes do Edital n. 005/2014 – UNEMAT/COVEST, publicado
em 15 de dezembro de 2014.

Cáceres/MT, 19 de Janeiro de 2015.

Profª. Drª. Ana Maria Di Renzo
Reitora da Unemat
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