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

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

A Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop-MT, neste ato
representada pela Comissão de Editais da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas do Campus
Universitário de Sinop vem a público convoca o candidato classificado no Edital de Processo Seletivo
Simplificado n°092/2015-UNEMAT, cujo nome segue abaixo, para comparecer no Campus, situado na Av
dos Ingás 3001; entre o horário de 13 h e 18 h; no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da divulgação
desta convocação no site da UNEMAT, munido da documentação necessária a fim de celebrar contrato
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
A convocação deste candidato se faz necessária devido a candidata Roberta Tabaczenski de
Sá

aprovada no referido seletivo desistiu da vaga para assumir as disciplinas do Prof. Roberto

Vasconcelos Pinheiro que está afastado para assumir a função de Assessor de Gestão de Pesquisa, da Próreitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PRPPG no período de 01/07/2015 a 31/12/2018 conforme a
portaria 1825/2015 e uma disciplina por não haver professor efetivo nesta área.
Em tempo, informamos que

o não comparecimento

no endereço e

prazo

supramencionados implicará a inserção do nome do candidato no final da lista de classificados no
Processo Seletivo em comento, com a conseqüente convocação do próximo candidato classificado. Na
hipótese de não haver mais classificados ou se estes declinarem será realizado novo processo seletivo
para preenchimento da vaga.
Curso
Engenharia Civil

Nome do Candidato
Julio Cesar Loss Júnior

Área
Engenharia Civil -

Pontuação Final
14,50

Estruturas

Sinop, 22 de Janeiro de 2016.
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