
               

 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 004/2017 UFMT/IFMT/UNEMAT ao Edital Nº 001/2017 - 

UFMT/IFMT/UNEMAT - PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO - ASSISTENTE À DOCÊNCIA 

 

As Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Mato Grosso (IPES/MT): UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT), INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

MATO GROSSO (IFMT) e UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT), neste Edital 

denominadas conjuntamente de IPES/MT tornam público o Edital Complementar n. 004/2017, 

atualizando  os termos do item 9 Cronograma do Edital n. 001/2017- UFMT/IFMT/UNEMAT, para 

provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva, em caráter temporário, ao cargo de 

Assistente à Docência, conforme a seguir especificado: 

9. Cronograma 

Onde se lê: 

Nova convocatória para submissão de documentos 20/10/2017 

Entrega de documentos no polo pelos candidatos 
reclassificados da lista geral (segunda chamada) 

23/10/2017 

Divulgação do resultado final do Processo Seletivo 26/10/2017 

Interposição de recurso contra o resultado final 27/10/2017 

Divulgação do Resultado Definitivo 01/11/2017 

Envio pelas IPES/MT da relação indicativa dos candidatos 
selecionados e a respectiva documentação homologada à 
CAPES, para a proceder a seleção definitiva 

Até 06/11/2017 

 

Leia-se: 

Nova convocatória para submissão de documentos no Polo. 23/10/2017 

Conferência da documentação autodeclarada para análise 
de títulos por ordem de chegada no Polo de inscrição pela 
Coordenação de Polo, conforme previstos nos itens 7 e/ou 8 
do presente edital, no período vespertino 

24 e 25 /10/2017 

Data de envio da ata e dos check list por e-mail  
setec@ufmt.br para análise, validação e homologação de 
títulos para a banca examinadora das IPES/MT e envio pelo 
correio postal para o endereço de e-mail: setec@ufmt.br 

assunto: AD/001/2017 (identificar o polo) e por correio 

postal no endereço: Universidade Federal de Mato Grosso – 
UFMT. Secretaria de Tecnologia Educacional – SETEC, 
Gabinete do Secretário – 1º andar, Av. Fernando Corrêa da 
Costa, 2367 - Boa Esperança, Cuiabá - MT, 78060-900 

26/10/2017 

Homologação dos documentos autodeclarados pela Banca 
Examinadora Tripartite Constituída 

27/10/2017 

Divulgação da lista geral reclassificada, com base em 
candidatos que porventura não tenham comparecido ou não 
comprovado as informações autodeclaradas 

30/10/2017 

Interposição de recurso contra desempenho na Análise de 
Títulos 

31/10/2017 

Análise dos recursos pela Banca Tripartite 01/11/2017 

Publicação do resultado de recursos 03/11/2017 

Divulgação do Resultado Definitivo 03/11/2017 
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Envio pelas IPES/MT da relação indicativa dos candidatos 
selecionados e a respectiva documentação homologada à 
CAPES, para a proceder a seleção definitiva 

06/11/2017 

 

 

Cuiabá, 23 de outubro de 2017.  

 

Prof. Dr. Claudio João Bernardi        Profª. Dra.Nilce Maria da Silva       Prof. Dr. Alexandre M. dos Anjos        

Coordenador da UAB/IFMT                Coordenadora da UAB/UNEMAT    Coordenador da UAB/UFMT 

 

 


