
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 002/2017 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. 001/2017, complementando os termos dos itens 5.3.1. e 5.3.2. do 

Edital n. 001/2017 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA, 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 

 

ONDE SE LÊ: 

 5.3.1. Após a publicação dos candidatos selecionados e classificados, será convocado até o 

dobro das vagas indicadas no quadro 2.4, por polo para, compulsoriamente, apresentar na 

Coordenação do polo de sua inscrição, na data definida no cronograma do item 9, no período 

vespertino, na seguinte ordem: 

LEIA-SE:  

5.3.1. Após a publicação dos candidatos selecionados e classificados, será convocado até o 

dobro das vagas indicadas no quadro 2.4, por polo, para, compulsoriamente, apresentar na 

Coordenação do polo de sua inscrição, na data definida no cronograma do item 9, no período 

vespertino das 13h30min às 17h30min, horário de Cuiabá-MT, na seguinte ordem: 

 ONDE SE LÊ: 

5.3.2. O candidato convocado deve apresentar cópia simples de frente e verso dos 

documentos pessoais, dos documentos autodeclarados referentes aos requisitos básicos e 

referentes à titulação e experiência profissional para comprovação e homologação pela 

Coordenação do polo 

LEIA-SE 

5.3.2. O candidato convocado deve apresentar cópia simples de frente e verso, acompanhada 

do original para conferência “in loco” dos documentos pessoais, dos documentos 

autodeclarados referentes aos requisitos básicos e referentes à titulação e experiência 

profissional para comprovação e homologação pela Coordenação do polo. 

 

Cuiabá, 18 de setembro 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 


