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EDITAL COMPLEMENTAR n° 002/2008 – COVEST 

CONCURSO VESTIBULAR 2008/2 - UNEMAT 
Em caráter de excepcionalidade, a Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso, 

torna público o Edital Complementar n° 002/2008 ao Edital n° 001/2008, que trata do Concurso 
Vestibular 2008/2 - UNEMAT, nos seguintes termos especificados abaixo, permanecendo 
inalterados os demais itens, subitens e anexos: 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 
 
3.5.21 - As inscrições pela internet poderão ser realizadas até às 24 horas do dia 21de abril de 2008. 
3.5.24 - Depois de confirmada a inscrição, o candidato optará por gerar um boleto bancário no valor de R$ 80,00 
(oitenta reais), com vencimento em 22 de abril de 2008, a ser pago em qualquer agência bancária, ou débito em conta 
(opção disponível apenas para correntistas do Banco do Brasil).  
 
3.6 - Das inscrições para o PIIER – Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial da Universidade do 
Estado de Mato Grosso  
 
3.6.9 - Serão publicadas no dia 25 de abril de 2008, e estarão disponíveis no endereço www.unemat.br/vestibular, 
as inscrições deferidas e indeferidas ao PIIER. 
3.6.10 - É de exclusiva responsabilidade do candidato a observação do deferimento bem como indeferimento ao 
PIIER. 
3.6.11 - Do indeferimento da inscrição ao PIIER, caberá recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 
publicação do resultado, nos termos do subitem 20.9. 
 
3.8 - DO INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 
3.8.1 - Será publicada no dia 25 de abril de 2008, no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular, e nos postos 
de inscrições, a relação das inscrições indeferidas pelos seguintes motivos: 
a)  Por falta de pagamento da taxa de inscrição e; 
b)  Que forem realizadas em duplicidade. 
 
 
 
 

 

Este Edital será válido para o Concurso Vestibular 2008/2. 
 
 

Cáceres/MT, 14 de abril de 2008. 
 

____________________________________ 
Taisir Mahmudo Karim 

Reitor da Unemat 
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