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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA OS CARGOS DE 

APOIO UNIVERSITÁRIO, AGENTE UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO UNIVERSITÁRIO 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03 AO EDITAL Nº 001/2004 – UNEMAT, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004. 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a prorrogação do término do período de inscrições via Internet para o dia 7 de janeiro de 2005 e a 

reabertura das inscrições nos Postos de Atendimento a partir do dia 4 de janeiro de 2005 até o dia 7 de janeiro de 2005, 

alterando os subitens 5.2.2.1, 6.12.1, 6.13.1, 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.3 e 8.3.2 do EDITAL Nº 001/2004 – UNEMAT, DE 26 DE 

NOVEMBRO DE 2004, permanecendo inalterado os demais subitens. 

 

5.2.2.1. O SEDEX deverá ser postado impreterivelmente até o dia 7 de janeiro de 2005. 

 

6.12.1. Nos Postos de Atendimento, relacionados no ANEXO IV, as inscrições serão realizadas no período de 9 a 22 de 

dezembro de 2004 e de 4 a 7 de janeiro de 2005 (exceto sábados, domingos e feriados), no horário de 9h as 12h e 13h as 16h.  

 

6.13.1. Será aceito pedido de inscrição via Internet, por meio do endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no período 

compreendido entre as 10 horas do dia 9 de dezembro de 2004 as 20 horas do dia 7 de janeiro de 2005. 

 

8.1. As informações referentes a data, horário, tempo de duração e local de realização da Prova Objetiva (nome do 

estabelecimento, endereço e sala), cargo/especialidade para o qual deseja concorrer à vaga, cidade (ou cidades) para a qual 

deseja concorrer à vaga, cidade onde deseja realizar a prova e tipo de vaga escolhida pelo candidato (vaga de ampla 

concorrência ou vaga reservada à portadores de necessidades especiais), assim como orientações para realização da prova e 

entrega de Títulos, estarão disponíveis a partir do dia 15 de fevereiro de 2005 na Secretaria de Estado de Administração, 

localizada no Centro Político Administrativo - CPA, Palácio Paiaguás, Bloco III, Cuiabá/MT e no endereço eletrônico 

www.nce.ufrj.br/concursos, sendo que neste último, o candidato poderá efetuar a consulta e/ou impressão destas informações, 

independente da inscrição ter sido realizada por meio de Postos de Atendimento ou via Internet. 

 

8.1.1. As informações referentes a data, horário, tempo de duração, local de realização das Provas Objetivas e local de entrega 

dos Títulos, serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 15 de fevereiro de 2005. 

 

8.2. Adicionalmente, o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), fornecendo as informações descritas no subitem 8.1, será 

remetido ao candidato, para o endereço indicado no Requerimento de Inscrição, por meio dos Correios, devendo ser entregue a 

partir do dia 15 de fevereiro de 2005. 

 

8.3. Caso o candidato constate que o cargo/especialidade para o qual deseja concorrer à vaga, cidade (ou cidades) para a qual 

deseja concorrer à vaga, cidade onde deseja realizar a prova ou tipo de vaga escolhida pelo candidato (vaga de ampla 

concorrência ou vaga reservada à portadores de necessidades especiais) informados diferem daqueles preenchidos no 

Requerimento de Inscrição, ou que a sua inscrição não tenha se concretizado, o mesmo deverá entrar em contato com a Central 

de Atendimento do NCE/UFRJ, pelo telefone (21) 2598-3333, no horário de 9h as 17h, impreterivelmente até o dia 22 de 

fevereiro de 2005. 
 

8.3.2. Em caso de não concretização da inscrição, por motivo diferente dos descritos nos subitens 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.6.4, o 

candidato deverá seguir as orientações fornecidas de modo que a regularização de sua inscrição deva ser feita até o dia 23 de 

fevereiro de 2005. 

 

Cuiabá, 22 de dezembro de 2004. 

 

 

 

TAISIR MAHMUDO KARIM 

Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso 

 

 

 

AUGUSTINHO MORO 

Secretário Adjunto de Estado de Administração 

 


