SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
COORDENADORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES

ADITAMENTO N° 002/2004 AO EDITAL Nº 003/2004 DO CONCURSO
VESTIBULAR 2005/1

Em caráter de excepcionalidade, a Reitoria da Universidade do Estado de Mato
Grosso, decide pelo aditamento ao Edital do Concurso Vestibular 2005/1 nos seguintes
termos:
•

Prorroga-se o prazo de inscrição ao Concurso Vestibular 2005/1 por 3 (três dias)
a saber, de 07 de novembro de 2004 a 10 de novembro de 2004.

•

Ao item 5 – subitem 5.2.7 Após a realização da inscrição, será gerado um boleto
bancário a ser pago no valor de R$55,00 (cinqüenta e cinco reais), com
vencimento em 08 de novembro de 2004, a ser pago no Banco do Brasil ou em
qualquer agência bancária.

Ler-se-á • “Após a realização da inscrição, será gerado um boleto bancário a ser pago no
valor de R$55,00 (cinqüenta e cinco reais), com vencimento em 11 de novembro
de 2004, a ser pago no Banco do Brasil ou em qualquer agência bancária”.
•

Ao item 5 – subitem 5.4.1- Será publicada no dia 12 de novembro de 2004, e
estará disponível no endereço www.unemat.br/vestibular, a relação das inscrições
indeferidas pelos seguintes motivos:
a) por falta de pagamento da taxa de inscrição;
b) que forem realizadas em duplicidade.
Ler-se-á –

•

“ Será publicada no dia 16 de novembro de 2004, e estará disponível no endereço
www.unemat.br/vestibular, a relação das inscrições indeferidas pelos seguintes
motivos”:
a) por falta de pagamento da taxa de inscrição;
b) que forem realizadas em duplicidade.
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•

Ao item 5 – subitem 5.5.1- No dia de 16 de novembro, a Coordenadoria de
Concursos e Vestibulares publicará a relação das inscrições deferidas, contendo o
local específico (endereço, sala etc.), onde o candidato deverá apresentar-se para
realizar o concurso.

Ler-se-á –
•

“No dia de 19 de novembro, a Coordenadoria de Concursos e Vestibulares
publicará a relação das inscrições deferidas, contendo o local específico
(endereço, sala etc.), onde o candidato deverá apresentar-se para realizar o
concurso”.

Este aditamento só será válido para o Concurso Vestibular 2005/1 da UNEMAT.

Cáceres-MT, 05 de novembro de 2004.

Neodir Paulo Travessini
Pró-Reitor de Ensino de Graduação

Taisir Mahmudo Karim
Reitor

