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ADITAMENTO N° 002/2004 AO EDITAL Nº 004/2004 DO CONCURSO 

VESTIBULAR ESPECIAL 2005/1 – LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO 

BÁSICA -1ª A 4ª SÉRIES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA UNEMAT 

 

 Em caráter de excepcionalidade, a Reitoria da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, decide pelo aditamento ao Edital do Concurso Vestibular 2005 Licenciatura Plena 

em Educação Básica -1ª a 4ª Séries na Modalidade a Distância Unemat nos seguintes 

termos: 

 
• “Prorroga-se o prazo de inscrição ao Concurso Vestibular 2005/1 Licenciatura Plena 

em Educação Básica -1ª a 4ª Séries na Modalidade a Distância Unemat, por 3 (três 
dias) a saber de 16 a 18 de novembro de 2004”. 

 
• Acrescenta-se: 

 
• Poderão se inscrever ao Concurso Vestibular 2005 Licenciatura Plena em Educação 

Básica -1ª a 4ª Séries na Modalidade a Distância Unemat, professores que não 
estejam atuando nas séries inicias, desde que, a Secretaria Municipal de Educação, 
Assessoria Pedagógica ou Direção de Escola declare por meio de documento, que o 
referido professor/acadêmico atuará nessa modalidade de  ensino no período que 
estiver realizando o curso. 

 
• Poderão se inscrever ao Concurso Vestibular 2005 Licenciatura Plena em Educação 

Básica -1ª a 4ª Séries na Modalidade a Distância Unemat, professores que  atuam em 
projetos Pedagógicos com alunos de 1ª e 4ª séries em atividades de reforço, educação 
física ou artística, mediante documento comprobatório emitido pelo órgão ao qual o 
projeto esteja vinculado. 

 
 
• Poderão se inscrever ao Concurso Vestibular 2005 Licenciatura Plena em Educação 

Básica -1ª a 4ª Séries na Modalidade a Distância Unemat, professores que atuam de 
5ª a 8ª séries, desde que, a Secretaria Municipal de Educação, Assessoria Pedagógica 
ou Direção de Escola declare por meio de documento, que o referido 
professor/acadêmico atuará nessa modalidade de  ensino no período que estiver 
realizando o curso. 
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• Ao item 5 – subitem 5.8-O preenchimento do formulário comum é de 

responsabilidade do candidato, devendo o mesmo entregá-lo ao agente junto com 
cópia da documentação necessária e providenciar o pagamento do boleto bancário no 
valor de R$55,00 (cinqüenta e cinco reais), até 16 de novembro de 2004, a ser pago 
no Banco do Brasil ou em qualquer agência bancária. 

 
 
     Ler-se-á - 
• “ O preenchimento do formulário comum é de responsabilidade do candidato, devendo 

o mesmo entregá-lo ao agente junto com cópia da documentação necessária e 
providenciar o pagamento do boleto bancário no valor de R$55,00 (cinqüenta e cinco 
reais), até 19 de novembro de 2004, a ser pago no Banco do Brasil ou em qualquer 
agência bancária”. 

 
 

• Ao item 5 – subitem 5.11- Após a realização da inscrição via on line, será gerado um 
boleto bancário a ser pago no valor de R$55,00 (cinqüenta e cinco reais), com 
vencimento em 16 de novembro de 2004, a ser pago no Banco do Brasil ou em 
qualquer agência bancária. 

 
        Ler-se-á 
• “Após a realização da inscrição via on line, será gerado um boleto bancário a ser 

pago no valor de R$55,00 (cinqüenta e cinco reais), com vencimento em 19 de 
novembro de 2004, a ser pago no Banco do Brasil ou em qualquer agência bancária”. 

 
• Ao item 5 – subitem 5.17.1- Será publicada no dia 19 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 26 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”. 

 
 
 
 

• Ao item 5 – subitem 5.18.1- No dia 24 de novembro de 2004, 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. 

 
 

http://www.unemat.br/vestibular
http://www.unemat.br/vestibular
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      Ler-se-á 
• “No dia 26 de novembro de 2004, 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 Licenciatura Plena em 

Educação Básica -1ª a 4ª Séries na Modalidade a Distância  da Unemat. 

 

 

Cáceres-MT, 12 de novembro de 2004. 

 
 

Neodir Paulo Travessini 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
 

 
Taisir Mahmudo Karim 

Reitor 
 

 


