
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

EDITAL COMPLEMENTAR N°.  01/2008 AO EDITAL Nº 011/2008/PROEC DE SELEÇÃO DE 
BOLSISTA-CULTURA PARA ATUAR EM PROJETO DE EXTENSÃO

O Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT – e o Pró-reitor de Extensão e 
Cultura no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no Estatuto da 
Universidade do Estado de Mato Grosso, fazem saber as seguintes retificações ao EDITAL Nº. 
011/2008  PROEC  de  seleção  e  concessão  de  bolsa  na  modalidade  Bolsa-Cultura,  para 
desenvolver atividades no Projeto de Extensão “Kuratomoto”, permanecendo-se inalterados os 
demais itens não mencionados, de acordo como se segue:

Item - 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – Onde se lê:
1.3.2. Segunda Etapa: Análise de Currículo, de caráter eliminatório e classificatório;

Leia-se:
1.3.2. Segunda Etapa: Análise de Currículo, de caráter classificatório.

Item - 3. DO PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES – Onde se lê:
3.2. O período de inscrições será nos dias 16 a 18 de abril de 2008 das 13h30 às 17 horas.

Leia-se:
3.2. O período de inscrições será nos dias 16 a 25 de abril de 2008 das 13h30 às 17 horas.

Item 5 - DA SELEÇÃO – Onde se lê:
5.2. A Banca Examinadora deverá:

5.2.5. Encaminhar à PROEC, impreterivelmente, até o dia 28 de abril de 2008, cópia dos 
Formulários de Avaliação da Prova Escrita (Anexo III), da Avaliação do Curricullum vitae (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  – Departamento de Pedagogia do 
Campus Universitário de Cáceres, até o dia 05 de maio de 2008, toda a documentação utilizada 
no processo seletivo (inscrição e seleção), como a ata, os formulários de avaliação, as listas de 
presença (Anexo VII) para que seja apreciado pelo Colegiado de Curso o resultado do processo 
de seleção e posterior encaminhamento à PROEC.

Leia-se:
5.2. A Banca Examinadora deverá:

5.2.5. Encaminhar à PROEC, impreterivelmente, até o dia 06 de maio de 2008, cópia dos 
Formulários de Avaliação da Prova Escrita (Anexo III), da Avaliação do Curricullum vitae (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  – Departamento de Pedagogia do 
Campus Universitário de Cáceres, até o dia 13 de maio de 2008, toda a documentação utilizada 
no processo seletivo (inscrição e seleção), como a ata, os formulários de avaliação, as listas de 
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presença (Anexo VII) para que seja apreciado pelo Colegiado de Curso o resultado do processo 
de seleção e posterior encaminhamento à PROEC.

Item 7. DA PROVA ESCRITA – Onde se lê:
7.1. A prova escrita será realizada no dia 23 de abril de 2008, das 14h às 17h, em uma sala do 
curso de Pedagogia do Campus Universitário de Cáceres.

Leia-se:
7.1. A prova escrita será realizada no dia 29 de abril de 2008, das 14h às 17h, em uma sala do 
curso de Pedagogia do Campus Universitário de Cáceres.

Item 8. CURRICULUM VITAE – Onde se lê:
8.1. A avaliação do Curriculum vitae será realizada no dia 23 de abril de 2008, em uma sala do 
curso de Pedagogia do Campus Universitário de Cáceres.
8.7. A avaliação de Curriculum vitae será de caráter eliminatório e classificatório;

Leia-se:
8.1. A avaliação do Curriculum vitae será realizada no dia 29 de abril de 2008, em uma sala do 
curso de Pedagogia do Campus Universitário de Cáceres.
8.7. A avaliação de Curriculum vitae será de caráter classificatório.

Item 9. DA ENTREVISTA – Onde se lê:
9.1. A Banca de Seleção definirá o cronograma da entrevista devendo constar dia, horário e local 
para a realização da mesma e divulgará, no dia 24 de abril de 2008, a listagem dos candidatos 
convocados para a entrevista, respeitando-se a ordem alfabética e o tempo de 20 minutos para 
cada candidato.

Leia-se:
9.1. A Banca de Seleção definirá o cronograma da entrevista devendo constar dia, horário e local 
para a realização da mesma e divulgará, no dia 30 de abril de 2008, a listagem dos candidatos 
convocados para a entrevista, respeitando-se a ordem alfabética e o tempo de 20 minutos para 
cada candidato.

Item 11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – Onde se lê:
11.2. A PROEC publicará em sua página na Internet  (www.unemat.br/proec), no dia 28 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:
11.2. A PROEC publicará em sua página na Internet (www.unemat.br/proec), no dia 06 de maio 
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.

Item -12. DOS RECURSOS – Onde se lê:
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12.3.  O  candidato  que  desejar  interpor  recurso  deverá  preencher  o  Anexo VIII deste  Edital, 
disponibilizado via internet, e enviá-lo via fax, até o dia 29 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 de Cáceres, no dia 30 de abril de 2008.

Leia-se:
12.3.  O  candidato  que  desejar  interpor  recurso  deverá  preencher  o  Anexo VIII deste  Edital, 
disponibilizado via internet, e enviá-lo via fax, até o dia 07 de maio 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 de Cáceres, no dia 08 de maio de 2008.

Item 13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – Onde se lê:
13.2. A PROEC publicará em sua página na Internet www.unemat.br/proec, no dia 30 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.

Leia-se:
13.2. A PROEC publicará em sua página na Internet www.unemat.br/proec, no dia 08 de maio de 
2008, o  resultado  final  do  processo  seletivo  por  meio  de  uma  listagem  contendo  todos  os 
candidatos inscritos, em ordem classificatória de pontos decrescente.

Item 16. DO PERÍODO DE CONCESSÃO DA BOLSA – Onde se lê:
16.1. Os candidatos aprovados nesta seleção terão concessão de bolsa na modalidade de Bolsa 
Cultura pelo período de 05 de maio a 31 de dezembro de 2008.

Leia-se:
16.1. Os candidatos aprovados nesta seleção terão concessão de bolsa na modalidade de Bolsa 
Cultura pelo período de 12 de maio a 31 de dezembro de 2008.

Cáceres/MT, 18 de abril de 2008.

Taisir Mahmudo Karim
Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso

Ilário Straub
Pró-reitor de Extensão e Cultura - UNEMAT
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