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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03/2019 - AMPLA CONCORRÊNCIA. 
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA 

INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÕES SOBRE O EDITAL. 

PROCESSO SELETIVO – TURMA 2020. 

A Comissão de Coordenação do Processo Seletivo – Turma 2020 do PPGEdu, 
torna público o Edital Complementar nº 03/2019 ao Edital nº 05/2019/PPGEdu, 
que altera o endereço eletrônico para informações e divulgações, 
permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos: 

Onde se lê: 

1. Da Abertura. 

 Parágrafo Único. Informações sobre o Programa podem ser obtidas no endereço 
eletrônico: 
http://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=pprocesso&nivel=S. 

Leia-se: 

1. Da Abertura. 

 Parágrafo Único. Informações sobre o Programa podem ser obtidas no endereço 
eletrônico:  http://portal.unemat.br/?pg=site&i=educacao&m=seletivos&c=abertos. 

Onde se lê: 
 

5.2 As inscrições homologadas serão divulgadas, conforme cronograma constante no 
item 12 deste edital no mural da Secretaria do Mestrado em Educação/UNEMAT e no 
endereço eletrônico: 
http://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=pprocesso&nivel=S.  
 

 

Leia-se: 
 

5.2 As inscrições homologadas serão divulgadas, conforme cronograma constante no 
item 12 deste edital no mural da Secretaria do Mestrado em Educação/UNEMAT e no 
endereço eletrônico: 
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=educacao&m=seletivos&c=abertos. 
 

Onde se lê: 

5.4 A lista definitiva das inscrições homologadas, com deferimento ou indeferimento, 
será divulgada no mural da Secretaria do Programa e no endereço eletrônico 
http://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=pprocesso&nivel=S, 
conforme cronograma constante no item 12 deste edital. 
 

Leia-se: 
5.4 A lista definitiva das inscrições homologadas, com deferimento ou indeferimento, 
será divulgada no mural da Secretaria do Programa e no endereço eletrônico 

http://portal.unemat.br/?pg=site&i=educacao&m=seletivos&c=abertos, conforme 

cronograma constante no item 12 deste edital. 

http://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=pprocesso&nivel=S
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=educacao&m=seletivos&c=abertos
http://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=pprocesso&nivel=S
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=educacao&m=seletivos&c=abertos
http://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=pprocesso&nivel=S
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=educacao&m=seletivos&c=abertos
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Onde se lê: 

8. Da Divulgação dos Resultados  
O resultado de cada uma das etapas do Processo Seletivo para o Mestrado em 
Educação será afixado no mural da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Educação e divulgado no endereço: 
http://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=pprocesso&nivel=S, 
conforme cronograma estabelecido no item 12 deste Edital. 
 

Leia-se: 

8. Da Divulgação dos Resultados  
O resultado de cada uma das etapas do Processo Seletivo para o Mestrado em 
Educação será afixado no mural da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Educação e divulgado no endereço: http://portal.unemat.br/?pg=site&i=educacao& 
m=seletivos&c=abertos, conforme cronograma estabelecido no item 12 deste Edital. 
 

Onde se lê: 

8.5 Não haverá comunicação pessoal dos resultados parciais e finais do processo de 
seleção aos candidatos, devendo, todos os interessados, consultar o endereço 
http://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=pprocesso&nivel=S. 

Leia-se: 

8.5 Não haverá comunicação pessoal dos resultados parciais e finais do processo de 
seleção aos candidatos, devendo, todos os interessados, consultar o endereço 
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=educacao& m=seletivos&c=abertos. 

 

Onde se lê: 

9.2 Ao realizar a matrícula o mestrando deverá estar ciente de suas obrigações 
conforme constam do Regimento do Curso, disponível no endereço 
http://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=pprocesso&nivel=S. 
 

Leia-se: 

9.2 Ao realizar a matrícula o mestrando deverá estar ciente de suas obrigações 
conforme constam do Regimento do Curso, disponível no endereço 
http://portal.unemat.br/index.php?pg=site&i=educacao&m=. 

 
 
 

 

 

Cáceres-MT, 05 de novembro de 2019. 

 

 
________________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Cezar Vieira Malange 
Presidente da Comissão de Seleção-PPGEdu 
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