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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DO CARGO DE 

DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 04 AO EDITAL N. 001/2013 – UNEMAT, 24 de Julho de 2013 
 

 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a reabertura das inscrições do Edital n. 001/2013, publicado no Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso de 24 de Julho de 2013, que passa a vigorar com a redação 
abaixo especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do referido Edital. 
 
 
6. DA INSCRIÇÃO COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
(...) 
6.2 O candidato que se enquadrar em uma das situações previstas no subitem 6.1 deste Edital, 
deverá obrigatoriamente, no período compreendido entre 8 horas do dia 02 de outubro de 
2013 e 23 horas e 59 minutos do dia 06 de outubro de 2013, requerer sua inscrição no 
endereço eletrônico www.unemat.br/concursos e ainda, deverá encaminhar, toda a 
documentação relativa à isenção, para a Comissão Especial do Concurso Público. 
6.2.2 O SEDEX deverá ser identificado pelo seguinte texto: Documentos Isenção de Taxa, 
constando nome do candidato e deverá ser postado, impreterivelmente, até o dia 07 de outubro 
de 2013. 
(...) 
6.8 A relação dos candidatos, com pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
indeferido, será divulgada na data provável de 08 de outubro de 2013, por meio da Internet, 
através do endereço eletrônico www.unemat.br/concursos.  
 

7. DA INSCRIÇÃO COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
7.1 A inscrição com pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuada via Internet, no 
endereço eletrônico www.unemat.br/concursos, no período compreendido entre 8 horas do dia 
02 de outubro de 2013 e 23 horas e 59 minutos do dia 06 de outubro de 2013. 
(...) 
7.5 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetivado até o dia 07 de outubro de 
2013, observado o horário normal de expediente bancário. 
 

8. DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DOS CANDIDATOS 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE 
(...) 
8.10.1 O SEDEX deverá ser identificado pelo seguinte texto: Documentos PNE, constando nome 
do candidato e deverá ser postado, impreterivelmente, até o dia 07 de outubro de 2013. 
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11. DA DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA 
(...) 

11.1 A divulgação dos locais de realização da prova (nome de cada estabelecimento, endereço 
e sala) será disponibilizada por meio de consulta individual, contendo nome, número do 
documento oficial de identificação, data de nascimento e estará disponível a partir do dia 10 de 
outubro de 2013, na Internet, no endereço eletrônico  www.unemat.br/concursos. 

 

 

 

ANEXO IV 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

 

EVENTOS DATA 

Período de reabertura das inscrições 02 a 06/10/2013 

Período para envio da documentação de isenção de taxa e PNE pelas agências dos 
Correios 02 a 07/10/2013 

Vencimento do boleto bancário 07/10/2013 

 Divulgação na internet dos pedidos de isenção de taxa e PNE (deferidos e 
indeferidos) 

 Divulgação na internet das inscrições deferidas e indeferidas pagantes
08/10/2013 

Período para interposição de recurso contra indeferimento do pedido de isenção de 
taxa, PNE e inscrições indeferidas pagantes 09/10/2013 

Divulgação na internet do resultado dos recursos contra indeferimento de isenção de 
taxa, PNE e inscrições indeferidas pagantes 10/10/2013 

Divulgação na internet dos locais de realização da prova escrita 10/10/2013 

(...) As demais datas não sofrem alterações. 
 

 
 

Cáceres/MT, 01 de Outubro de 2013. 
 
 
 
 

Prof. ADRIANO APARECIDO SILVA 
Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso 

 
 
 
 

Profa. VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA 
Presidente da Comissão do Concurso 


