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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 007/2015 – FAESPE 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N° 002/2015- FAESPE- RETIFICAÇÃO AO EDITAL 

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), por meio da Diretoria de 

Graduação Fora de Sede e Parceladas, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública a retificação do item 6 e item 10 do Edital nº 007/2015 – Faespe, publicado 

no dia 27 de novembro de 2015, o qual passa a vigorar com a redação abaixo 

especificada, ficando inalterados os demais itens daquele Edital. 

 

Onde se lê: 

6.4. O candidato poderá recorrer do resultado da homologação preliminar de 
inscrição do processo seletivo, pelo endereço eletrônico seletivofaespe@unemat.br  
até 24 horas após a publicação da mesma.  

 

Leia-se:  

6.4. O candidato poderá recorrer do resultado da homologação preliminar de 
inscrição do processo seletivo, pelo endereço eletrônico seletivofaespe@unemat.br  
até 24 horas após a publicação do dia 12 de janeiro de 2016. 

 

 

Onde se lê: 

6.5. As alterações das inscrições que vierem a ocorrer, após análise dos recursos, 
estarão disponíveis no endereço eletrônico http://www.unemat.br/seletivos/ no dia 13 
janeiro de 2016.  
6.6. A Diretoria de Graduação Fora de Sede e Parceladas publicará a homologação 
final das inscrições do Processo Seletivo Simplificado no site 
http://www.unemat.br/seletivos/ no dia 13 janeiro de 2016. 

 

Leia-se:  

6.5. As alterações das inscrições que vierem a ocorrer, após análise dos recursos, 
estarão disponíveis no endereço eletrônico http://www.unemat.br/seletivos/ no dia 14 
janeiro de 2016.  
6.6. A Diretoria de Graduação Fora de Sede e Parceladas publicará a homologação 
final das inscrições do Processo Seletivo Simplificado no site 
http://www.unemat.br/seletivos/ no dia 14 janeiro de 2016. 
 
 
Onde se lê: 

 

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO  
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10.1. É de competência exclusiva da Diretoria de Graduação Fora de Sede e 
Parceladas a divulgação do resultado da seleção realizada pelas Bancas 
Examinadoras.  
10.2. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 25 de janeiro 
de 2016, por meio do site http://www.unemat.br/seletivos/ 
10.3. O candidato poderá recorrer do resultado preliminar do processo seletivo em 
até 24 (vinte e quatro) horas da divulgação do mesmo, pelo endereço eletrônico 
seletivofaespe@unemat.br  
10.4. As alterações de pontuações de candidatos na Prova de Títulos, que vierem a 
ocorrer após análise dos recursos estarão disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.unemat.br/seletivos/, no dia 27 de janeiro de 2016.  
10.5. A Diretoria de Graduação Fora de Sede e Parceladas publicará a homologação 
final do Processo Seletivo Simplificado no site http://www.unemat.br/seletivos/, no 
dia 27 de janeiro de 2016. 

 

Leia-se:  

 

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO  
10.1. É de competência exclusiva da Diretoria de Graduação Fora de Sede e 
Parceladas a divulgação do resultado da seleção realizada pelas Bancas 
Examinadoras.  
10.2. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 27 de janeiro 
de 2016, por meio do site http://www.unemat.br/seletivos/ 
10.3. O candidato poderá recorrer do resultado preliminar do processo seletivo em 
até 24 (vinte e quatro) horas da divulgação do mesmo, pelo endereço eletrônico 
seletivofaespe@unemat.br  
10.4. As alterações de pontuações de candidatos na Prova de Títulos, que vierem a 
ocorrer após análise dos recursos estarão disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.unemat.br/seletivos/, no dia 02 de fevereiro de 2016.  
10.5. A Diretoria de Graduação Fora de Sede e Parceladas publicará a homologação 
final do Processo Seletivo Simplificado no site http://www.unemat.br/seletivos/, no 
dia 02 de fevereiro de 2016. 

Cáceres, 12 de janeiro de 2016. 

 

 

  

____________________________ 

Vera Lúcia da Rocha Maquea 

Pró-reitora de Ensino de Graduação 

Unemat 

Portaria nº. 001/2015 

____________________________ 

Evaldo Ferreira 

Diretor de Graduação Fora Sede e 

Parceladas - Unemat 

Portaria nº. 396/2015 
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