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ANEXO 
PROCESSO SELETIVO DE CADA

CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA
NOME 
 
 

CPF 
 

 

Em conformidade com o item 6.1 do Edital 002/2013

de Mato Grosso e de acordo com o Ato de Convocação expedido pela Pró

Administração, manifesto de maneira favorável à minha Remoção 

responsabilidade à mim atribuídas, de acordo com os item 7.3 e 7.4 do referido edital, 

conforme segue: 

7.3 A expedição do ato de remoção dos candidatos dar

emitida pelo Reitor da Unemat, com o encaminhamento da Co

Interesse de Vaga do servidor pelo Setor de Recursos Humanos do Campus 

Diretoria Administrativa de Gestão de Pessoas da Pró

Administração.

7.4 A data para apresentação no Campus de destino será fixada na Portaria 

de Rem

interesse público e a garantia pedagógica das Unidades de origem e destino.

 

Dou ciência ainda que as despesas de mudança de sede, decorrentes da efetivação do ato de 

remoção, correrão exclusivamente a minhas expensas e que não poderei ser removido a 

pedido antes de decorrido o prazo de 03 (três) anos contados da efetivação do ato de 

remoção, conforme estabelecido no art. 26 da Resolução nº 083/2011

ASSINATURA DO SERVIDOR 

 

 

RECEBIMENTO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
 
 
 
 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ANEXO IV AO EDITAL 002/2013-REMOÇÃO 

ASTRO DE RESERVA PARA A REMOÇÃO DE SERVIDOR
CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA 

MATRÍCULA 
 

DATA DE 
 
 

Em conformidade com o item 6.1 do Edital 002/2013-REMOÇÃO da Universidade do Estado 

de Mato Grosso e de acordo com o Ato de Convocação expedido pela Pró-

Administração, manifesto de maneira favorável à minha Remoção a pedido, sendo ciente das 

responsabilidade à mim atribuídas, de acordo com os item 7.3 e 7.4 do referido edital, 

7.3 A expedição do ato de remoção dos candidatos dar

emitida pelo Reitor da Unemat, com o encaminhamento da Co

Interesse de Vaga do servidor pelo Setor de Recursos Humanos do Campus 

Diretoria Administrativa de Gestão de Pessoas da Pró

Administração. 

7.4 A data para apresentação no Campus de destino será fixada na Portaria 

de Remoção, considerado o prazo hábil para a mudança de domicílio, o 

interesse público e a garantia pedagógica das Unidades de origem e destino.

Dou ciência ainda que as despesas de mudança de sede, decorrentes da efetivação do ato de 

exclusivamente a minhas expensas e que não poderei ser removido a 

pedido antes de decorrido o prazo de 03 (três) anos contados da efetivação do ato de 

remoção, conforme estabelecido no art. 26 da Resolução nº 083/2011-CONEPE.

EBIMENTO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DATA 
 

 

 

VIDORES DOCENTES 

DATA DE EFETIVO EXERCÍCIO 

REMOÇÃO da Universidade do Estado 

-Reitoria de 

pedido, sendo ciente das 

responsabilidade à mim atribuídas, de acordo com os item 7.3 e 7.4 do referido edital, 

7.3 A expedição do ato de remoção dos candidatos dar-se-á por Portaria 

emitida pelo Reitor da Unemat, com o encaminhamento da Confirmação de 

Interesse de Vaga do servidor pelo Setor de Recursos Humanos do Campus à 

Diretoria Administrativa de Gestão de Pessoas da Pró-Reitoria de 

7.4 A data para apresentação no Campus de destino será fixada na Portaria 

oção, considerado o prazo hábil para a mudança de domicílio, o 

interesse público e a garantia pedagógica das Unidades de origem e destino. 

Dou ciência ainda que as despesas de mudança de sede, decorrentes da efetivação do ato de 

exclusivamente a minhas expensas e que não poderei ser removido a 

pedido antes de decorrido o prazo de 03 (três) anos contados da efetivação do ato de 

CONEPE. 


