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EDITAL COMPLEMENTAR N° 02/2016 – COVEST  
 

CONCURSO VESTIBULAR 2016/2 
 

 

A REITORA da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o Edital Complementar n. 002/2016 ao Edital n. 001/2016 – COVEST, que trata do Concurso 

Vestibular 2016/2. 

 
CONSIDERANDO o Edital n. 001/2016 - COVEST, publicado em 14 de março de 2016, que estabelece 

o calendário para a realização do Concurso Vestibular 2016/2; 

CONSIDERANDO a greve dos Servidores Públicos Docentes e Técnicos da Instituição, bem como, das 

Escolas Estaduais de Mato Grosso, a partir de 31/05/2016; 

CONSIDERANDO a necessidade de envolvimento do quadro de servidores da Instituição, bem como, 

das Escolas Estaduais, para a aplicação das provas do Concurso Vestibular 2016/2; 

CONSIDERANDO a necessidade de espaços públicos para a aplicação das provas do Concurso 

Vestibular 2016/2; 

CONSIDERANDO que dos 14.860 candidatos inscritos no Concurso Vestibular 2016/2, há um total de 

1.900 que são de outros estados brasileiros e que 3.559 viajariam de cidades de Mato Grosso para algum dos 

polos em que estarão sendo aplicadas as provas do Concurso Vestibular 2016/2; 

CONSIDERANDO os riscos de insistir na realização do Concurso Vestibular 2016/2 em meio ao 

movimento dos Servidores Públicos Estaduais, seja por eventual ocupação dos espaços, seja pela 

insuficiência de pessoal para a aplicação das provas e acompanhamento do concurso; 

CONSIDERANDO o prejuízo que a divulgação tardia de suspensão do Concurso Vestibular 2016/2 

poderia trazer aos que se candidataram a uma vaga nos cursos de graduação da Unemat. 

RESOLVE: 

1) Suspender a realização das provas do Concurso Vestibular 2016/2 - Edital n. 001/2016, por 

tempo indeterminado. 

2) Esclarecer que o calendário do Concurso Vestibular 2016/2 terá continuidade em data 

oportuna, a ser divulgada via Edital Complementar e publicado no endereço eletrônico 

www.unemat.br/vestibular, permanecendo inalteradas as demais regras, itens, subitens e anexos do Edital 

de Abertura. 

Cáceres/MT, 30 de Maio de 2016. 

Prof. Drª. Ana Maria Di Renzo 
Reitora da Unemat 
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