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EDITAL COMPLEMENTAR N° 03/2016 – COVEST
CONCURSO VESTIBULAR 2016/2
A REITORA da Universidade do Estado de Mato Grosso ‐ UNEMAT, no uso de suas atribuições legais e
diante da suspensão da realização das provas do Concurso Vestibular 2016/2, por tempo indeterminado,
torna públicos os procedimentos para a devolução do valor da taxa de inscrição dos candidatos inscritos
solicitantes no Concurso Vestibular 2016/2 ‐ Edital n. 001/2016 – COVEST, publicado em 14 de março de
2016.
1.

DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1.1 Os candidatos que comprovadamente efetivaram o pagamento da taxa de inscrição e que não

desejarem mais participar do Concurso Vestibular 2016/2 ‐ Edital n. 001/2016 – COVEST poderão solicitar a
devolução do valor no período compreendido entre as 8 horas do dia 06/06/2016 e 23 horas e 59 minutos
do dia 16/06/2016.
1.2 A solicitação de devolução do valor da taxa de inscrição deverá ser feita exclusivamente por meio
de formulário específico, disponibilizado no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular.
1.3 O candidato deverá preencher o formulário informando todos os dados solicitados e, ainda,
encaminhar a documentação exigida no subitem 1.4 deste Edital, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR),
endereçada à Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares ‐ COVEST, localizada à Avenida Santos
Dumont, s/n. Bairro: Santos Dumont, Cidade Universitária. CEP: 78.200‐000 – Cáceres/MT.
1.4 O candidato solicitante deverá encaminhar os documentos impressos relacionados abaixo:
a) Requerimento preenchido online e assinado pelo candidato;
b) Fotocópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
c) Fotocópia do RG e CPF.
1.5 Preferencialmente, a devolução do valor da taxa de inscrição deverá ser realizada diretamente na
conta bancária do próprio candidato ou de seus responsáveis legais.
1.6 No caso de o candidato e/ou seus responsáveis não possuírem conta bancária, além dos
documentos constantes no item 1.4 deste Edital, o próprio solicitante deve anexar:
a) Uma autorização, com firma reconhecida em cartório, do solicitante ou seu responsável, para
que o valor da taxa de inscrição seja devolvido na conta bancária de pessoa indicada.
b) Fotocópia de RG e CPF da pessoa indicada pelo solicitante no documento de autorização.
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1.7 O preenchimento e envio do requerimento de devolução do valor da taxa de inscrição atesta que o
candidato deseja, por vontade própria, DESISTIR de sua inscrição e, ainda, que tem ciência da EXCLUSÃO de
sua participação do Concurso Vestibular 2016/2 ‐ Edital n. 001/2016 – COVEST e que não será aceita
reconsideração do pedido em hipótese alguma.
1.8 Não será aceita solicitação encaminhada via fax e/ou correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo e
de forma diferente da estipulada neste Edital. Somente serão aceitas e analisadas as solicitações enviadas até
o dia 17/06/2016.
1.9 O candidato que não efetivar a solicitação de devolução do valor da taxa de inscrição de acordo
com o disposto neste Edital terá sua inscrição mantida no Concurso Vestibular 2016/2, não cabendo a
interposição de recurso.
2. DA DEVOLUÇÃO
2.1

A relação dos pedidos de devolução do valor da taxa de inscrição deferidos será divulgada a

partir do dia 30/06/2016, através do endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular.
2.2 A devolução do valor da inscrição será efetivada pela FAESPE – Fundação de Apoio ao Ensino
Superior Público Estadual.
2.3 A devolução do valor da taxa de inscrição ocorrerá na conta e agência bancária informadas no
formulário de requerimento online, devendo as mesmas serem do próprio titular do CPF inscrito, seu
representante legal ou pessoa indicada na autorização.
2.4 Caberá aos candidatos solicitantes o conhecimento e execução do estabelecido neste Edital. Não
será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Cáceres/MT, 03 de Junho de 2016.

Prof. Drª. Ana Maria Di Renzo
Reitora da Unemat
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