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

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

Coordenadoria de Assuntos Comunitários e Estudantis 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 001/2008 AO EDITAL n° 003/2008/PROEC DE
SEELÇÃO PARA BOLSA NA MODALIDADE CULTURA 

O Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT - e o Pró-reitor de Extensão e Cultura - 

PROEC,  no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no Estatuto da 

Universidade  do  Estado  de  Mato  Grosso  fazem  a  retificação  referente  a  datas  ao  Edital  nº 

003/2008/PROEC de seleção de bolsistas,  na modalidade Cultura, de acordo com o que se segue, 

permanecendo inalterados os demais itens deste Edital.

ONDE SE LÊ:

3.2. O período de inscrição será nos dias 28 e 31 de março e 01 de abril de 2008 (exceto no sábado e 

domingo), das 13h às 17h.

LEIA-SE:

3.2. O período de inscrição será nos dias 02 a 04 de abril de 2008.

ONDE SE LÊ: 

5. DA SELEÇÃO: 

5.2.1. Organizar e divulgar local e horário da seleção, sendo que esta deverá ser realizada entre os dias 

02, 03 e 04 de abril de 2008.
5.2.5. Encaminhar via fax à PROEC, impreterivelmente, até o dia 07 de março de 2008, os Formulários 
de Avaliação da Prova Escrita (Anexo III), da Avaliação do Plano de Trabalho (Anexo IV), da Avaliação 
da Entrevista (Anexo V) e a ata de seleção dos bolsistas (Anexo VI) de todos os candidatos inscritos, 
para viabilizar a divulgação da publicação do resultado da seleção.   
5.2.6. Encaminhar à unidade de vinculação do projeto – Departamentos de Ciências Biológicas - toda a 
documentação utilizada no processo seletivo, como a ata, os formulários de avaliação, as listas de pre-
sença (Anexo VII), etc até o dia 11 de abril de 2008 para que seja organizado o processo de seleção 
dos candidatos.

LEIA-SE:
5.2.1. Organizar e divulgar local e horário da seleção, sendo que esta deverá ser realizada entre os dias 
07, 08 e 09 de abril de 2008.
5.2.5. Encaminhar via fax à PROEC, impreterivelmente, até o dia 10 de abril de 2008, os Formulários de 
Avaliação da Prova Escrita (Anexo III), da Avaliação do Plano de Trabalho (Anexo IV), da Avaliação da 
Entrevista (Anexo V) e a ata de seleção dos bolsistas (Anexo VI) de todos os candidatos inscritos, para 
viabilizar a divulgação da publicação do resultado da seleção.   
5.2.6. Encaminhar à unidade de vinculação do projeto – Departamentos de Ciências Biológicas - toda a 
documentação utilizada no processo seletivo, como a ata, os formulários de avaliação, as listas de pre-
sença (Anexo VII), etc até o dia 16 de abril de 2008 para que seja organizado o processo de seleção 
dos candidatos.
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ONDE SE LÊ:
6. DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Ord Atividades da seleção  Período 
01 Abertura e divulgação do Edital 25 de março a 01 de abril de 2008 
02 Inscrições  28 e 31 de março e 01 de abril de 2008 

(exceto no sábado e domingo),

03 Aplicação da Prova escrita 02 de abril de 2008
04 Avaliação do Plano de Trabalho 03 de abril de 2008
05 Realização da Entrevista 04 de abril de 2008
06 Encaminhamento das atas e formulários de 

avaliação para a PROEC (via fax)
07 de abril de 2008

07 Encaminhamento de toda a documentação 
utilizada no processo de seleção para a unidade 
de vinculação do projeto.

11 de abril de 2008

08 Divulgação preliminar dos resultados 07 de abril de 2008
09 Encaminhamento de Recursos 09 de abril de 2008
10 Divulgação do resultado de recurso 11 de abril de 2008
11 Divulgação do resultado final da seleção de 

bolsistas.  
11 de abril de 2008

12 Início da concessão da bolsa 14 de abril 2008 
13 Término da concessão da bolsa 30 de junho de 2008 

LEIA-SE:
6. DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Ord Atividades da seleção  Período 
01 Abertura e divulgação do Edital 25 de março a 01 de abril de 2008 
02 Inscrições 02 a 04 de abril de 2008
03 Aplicação da Prova escrita 07 de abril de 2008
04 Avaliação do Plano de Trabalho 08 de abril de 2008
05 Realização da Entrevista 09 de abril de 2008
06 Encaminhamento das atas e formulários de 

avaliação para a PROEC (via fax)
10 de abril de 2008

07 Encaminhamento de toda a documentação 
utilizada no processo de seleção para a unidade 
de vinculação do projeto.

16 de abril de 2008

08 Divulgação preliminar dos resultados 10 de abril de 2008
09 Encaminhamento de Recursos 14 de abril de 2008
10 Divulgação do resultado de recurso 16 de abril de 2008
11 Divulgação do resultado final da seleção de 

bolsistas.  
16 de abril de 2008

12 Início da concessão da bolsa 22 de abril 2008 
13 Término da concessão da bolsa 30 de junho de 2008 

ONDE SE LÊ:

7. DA PROVA ESCRITA 
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7.1. A prova escrita será realizada no dia 02 de abril de 2008, das 14h às 17h (horário oficial de Nova 

Xavantina – Brasília), em uma sala do curso de Ciências Biológicas do Campus Universitário de Nova 

Xavantina. 

LEIA-SE:

7. DA PROVA ESCRITA 

7.1. A prova escrita será realizada no dia 07 de abril de 2008, das 14h às 17h (horário oficial de Nova 

Xavantina – Brasília), em uma sala do curso de Ciências Biológicas do Campus Universitário de Nova 

Xavantina. 

ONDE SE LÊ:
8. PLANO DE TRABALHO
8.3. A Avaliação dos Planos de Trabalho deverá ser realizada no dia 03 de abril de 2008. 

LEIA-SE: 
8. PLANO DE TRABALHO
8.3. A Avaliação dos Planos de Trabalho deverá ser realizada no dia 08 de abril de 2008. 

ONDE SE LÊ:

9. DA ENTREVISTA
9.2. A Banca de Seleção divulgará a listagem dos candidatos convocados para a entrevista, no dia 04 de 
abril de 2008, respeitando a ordem alfabética e o tempo de 20 minutos para cada candidato. 

LEIA-SE:
9.2. A Banca de Seleção divulgará a listagem dos candidatos convocados para a entrevista, no dia 09 de 
abril de 2008, respeitando a ordem alfabética e o tempo de 20 minutos para cada candidato. 

ONDE SE LÊ: 

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

11.2. A PROEC publicará em sua página na Internet (www.unemat.br/proec), no dia 07 de abril de 2008, 

o resultado preliminar da seleção por meio de uma listagem contendo todos os candidatos inscritos, por 

área, em ordem classificatória de pontos decrescente.

LEIA-SE:

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

11.2. A PROEC publicará em sua página na Internet (www.unemat.br/proec), no dia 10 de abril de 2008, 

o resultado preliminar da seleção por meio de uma listagem contendo todos os candidatos inscritos, por 

área, em ordem classificatória de pontos decrescente.

ONDE SE LÊ: 

12. DOS RECURSOS

12.3.  O  candidato  que  desejar  interpor  recurso  deverá  preencher  o  Anexo  VIII deste  Edital, 

disponibilizado via internet, e enviá-lo via fax, no dia 09 de abril de 2008, através do número 65-3222-

3908 ou protocolizá-lo na PROEC.

12.6. As alterações de pontuações de candidatos na Prova Escrita e no Curriculum Vitae, que vierem a 

http://www.unemat.br/proec
http://www.unemat.br/proec
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ocorrer  após  análise  dos  recursos,  estarão  disponíveis  no  endereço  eletrônico  da  UNEMAT 

(www.unemat.br/proec) e no mural do Campus, no dia 11 de abril de 2008.

LEIA-SE:

12. DOS RECURSOS

12.3.  O  candidato  que  desejar  interpor  recurso  deverá  preencher  o  Anexo  VIII deste  Edital, 

disponibilizado via internet, e enviá-lo via fax, no dia 14 de abril de 2008, através do número 65-3222-

3908 ou protocolizá-lo na PROEC.

12.6. As alterações de pontuações de candidatos na Prova Escrita e no Curriculum Vitae, que vierem a 

ocorrer  após  análise  dos  recursos,  estarão  disponíveis  no  endereço  eletrônico  da  UNEMAT 

(www.unemat.br/proec) e no mural do Campus, no dia 16 de abril de 2008.

ONDE SE LÊ: 

13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

13.2. A PROEC publicará em sua página na Internet (www.unemat.br/proec), no dia 11 de abril de 2008, 

o resultado final do processo seletivo por meio de uma listagem contendo todos os candidatos inscritos, 

em ordem classificatória de pontos decrescente, conforme a área escolhida. 

LEIA-SE: 

13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

13.2. A PROEC publicará em sua página na Internet (www.unemat.br/proec), no dia 16 de abril de 2008, 

o resultado final do processo seletivo por meio de uma listagem contendo todos os candidatos inscritos, 

em ordem classificatória de pontos decrescente, conforme a área escolhida. 

ONDE SE LÊ:
17. DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 
17.1. Os candidatos aprovados nesta seleção serão contratados pelo período de  14 de abril a 30 de 
junho de 2008.

LEIA-SE:
17. DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 
17.1. Os candidatos aprovados nesta seleção serão contratados pelo período de 22 de abril a 30 de 
junho de 2008.

Cáceres, 02 de abril de 2008

Prof. Ms. Taisir Mahmudo Karim 
Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT 

Prof. Ms. Ilário Straub 
Pró-reitor de Extensão e Cultura 

UNEMAT - PROEC
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