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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDITAL COMPLEMENTAR N. 02 AO EDITAL N. 001/2013 – UNEMAT, 24 de Julho de 2013

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a reabertura das inscrições, bem como, a retificação
de itens e subitens do Edital n. 001/2013, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso de 24 de Julho de 2013, que passam a vigorar com a redação abaixo
especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do referido Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos, Editais
Complementares e posteriores retificações, caso existam, e sua execução caberá à
Comissão Especial do Concurso Público instituída pela Portaria 1558/2013 – UNEMAT,
publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 29 de agosto de 2013.
(...)
1.6 A Primeira Etapa do Concurso Público referente à Prova Escrita será realizada na
cidade de Cuiabá/MT.
1.6.1 Não havendo disponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de
Cuiabá/MT para a realização da Prova Escrita, esta poderá ser realizada também na
cidade de Várzea Grande/MT.
1.6.2 As demais provas/etapas serão realizadas somente na cidade de Cáceres/MT.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
(...)
5.13 Estão impedidos de participar deste Concurso Público os integrantes da Comissão
Especial do Concurso Público instituída pela Portaria 1558/2013, publicada no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso em 29 de agosto de 2013, e todos os demais
diretamente relacionados com as atividades de execução do concurso. Esta vedação
também se estende aos seus cônjuges, conviventes, pais, irmãos e filhos.
6. DA INSCRIÇÃO COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(...)
6.8 A relação dos candidatos, com pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição
indeferido, será divulgada na data provável de 30 de agosto de 2013, por meio da
Internet, através do endereço eletrônico www.unemat.br/concursos.
6.9 O candidato que tiver o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição
indeferido e, se impetrar recurso contra o indeferimento de isenção, tiver seu recurso
julgado improcedente, querendo efetivar sua inscrição como candidato pagante no
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Concurso Público, deverá imprimir o boleto bancário no endereço eletrônico
www.unemat.br/concursos, no período de 09 a 11 de setembro de 2013 e efetuar o
pagamento do valor da taxa de inscrição fixado no subitem 5.8 até o dia 11 de setembro
de 2013, observado o horário normal de expediente bancário.
7. DA INSCRIÇÃO COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
7.1 A inscrição com pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuada via Internet, no
endereço eletrônico www.unemat.br/concursos, no período compreendido entre 8 horas
do dia 30 de agosto de 2013 até às 23 horas e 59 minutos do dia 02 de setembro de
2013.
(...)
7.5 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetivado até o dia 03 de
setembro de 2013, observado o horário normal de expediente bancário.
(...)
7.9 O candidato que já efetuou sua inscrição, poderá retirar a segunda via do boleto
bancário para pagamento, sem necessidade de realizar nova inscrição.
8. DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DOS CANDIDATOS
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE
(...)
8.10.1 O SEDEX deverá ser identificado pelo seguinte texto: Documentos PNE,
constando nome do candidato e deverá ser postado, impreterivelmente, até o dia 03 de
setembro de 2013.
10. DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO
(...)
10.2 O requerimento de atendimento diferenciado descrito no subitem anterior deverá
ser realizado no ato da inscrição, entretanto, o candidato deverá enviar, via SEDEX, toda
a documentação exigida, conforme descrito no subitem 10.4 deste Edital.
(...)
10.4 O candidato que solicitar atendimento diferenciado para realizar as provas, conforme
subitem 10.1.1 deste Edital, deverá, até o dia 03 de setembro de 2013, preencher o
Anexo III deste Edital - Requerimento de Atendimento Diferenciado; anexar atestado
médico que especifica o grau e o tipo de deficiência ou sua condição de saúde e
protocolar na Comissão Especial do Concurso Público, situada à Av. Tancredo Neves
n.1095, Bairro: Cavalhada II – Sede da Reitoria – Sala de Concurso, CEP: 78.200-000 Cáceres/MT; ou encaminhar via SEDEX ou Carta Registrada para o endereço acima
citado.
12. DA PRIMEIRA ETAPA – PROVA ESCRITA
12.1 A Prova Escrita será realizada na cidade de Cuiabá, no dia 15 de outubro de 2013,
considerando o disposto no subitem 1.6.1 deste Edital.
12.1.1 A Prova Escrita terá início às 14h (quatorze horas), com duração de 4 (quatro)
horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas.
(...)
12.9 Os candidatos deverão entregar no dia de realização da Prova de Desempenho
Didático, das 9 às 12h e das 14h às 18h, em sala designada, os documentos abaixo
especificados:
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a) Curriculum na plataforma Lattes, no formato completo, devidamente comprovado,
numerado e encadernado, organizados na sequência das informações existentes; e
b) os documentos a serem considerados para a Avaliação de Títulos, conforme disposto
no item 15 deste Edital.
12.9.1 O candidato que não apresentar os documentos para a Avaliação de Títulos, na
data marcada, receberá pontuação 0 (zero) nesta Avaliação.
(...)
12.13 A Prova Escrita será corrigida por Banca Examinadora, designada pela Comissão
Especial de Concurso Público, constituída de 02 (dois) docentes da grande área do
conhecimento.
12.13.3 A pontuação final da Prova Escrita será a média aritmética dos pontos atribuídos
ao candidato pelos 02 (dois) examinadores da grande área do conhecimento.
(...)
12.15 O resultado preliminar da Prova Escrita será divulgado na data provável de 28 de
outubro de 2013.
12.15.1 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da Prova
Escrita, na forma prevista na alínea “f” do subitem 16.1 deste Edital.
14. DA SEGUNDA ETAPA - PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO
14.1 Somente os candidatos com pontuação igual ou superior a 70 (setenta) pontos na
Prova Escrita serão convocados para realização da Prova de Desempenho Didático,
tendo em vista o disposto no subitem 12.14 deste Edital.
14.1.1 A divulgação do tema sorteado, local e do horário de cada candidato para a
realização da Prova a que se refere o subitem anterior será feita no dia 14 de novembro
de 2013, por meio de Edital Complementar, divulgado no site www.unemat.br/concursos.
14.2 A Prova de Desempenho Didático será realizada somente na cidade de Cáceres e
terá início no dia 15 de novembro de 2013 às 08h e terá sua conclusão apenas quando
todos os candidatos convocados tiverem finalizado sua Prova de Desempenho Didático.
14.2.1 Os candidatos serão convocados para apresentação da Prova de Desempenho
Didático por ordem alfabética.
(...)
14.4 Os temas para a realização da Prova de Desempenho Didático serão sorteados,
observando-se o programa de cada área, em reunião pública, no dia 14 de novembro de
2013, às 08h, no Auditório Edival dos Reis, situado na Rua Santos Dumont, s/n, Bairro:
Santos Dumont - Cidade Universitária, Cáceres/MT.
(...)
14.7.1 O candidato poderá ser arguido por qualquer membro da Banca Examinadora no
término de sua apresentação.
(...)
14.7.4 A Prova de Desempenho Didático será corrigida por Banca Examinadora,
designada pela Comissão Especial de Concurso Público, constituída de 03 (três)
docentes, sendo 2 (dois) docentes da grande área do conhecimento e 1 (um) docente
com formação em licenciatura, preferencialmente com graduação ou pós-graduação
stricto sensu na área da educação e a pontuação final será a média aritmética da
pontuação atribuída ao candidato pelos 03 (três) examinadores.
(...)
14.11 O resultado preliminar da Prova de Desempenho Didático será divulgado na data
provável de 04 de dezembro de 2013.
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14.11.1 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da Prova de
Desempenho Didático, na forma prevista na alínea “g” do subitem 16.1 deste Edital.
15. DA TERCEIRA ETAPA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
15.1 Os títulos serão avaliados por Banca Examinadora constituída especialmente para
essa finalidade.
(...)
15.4 Os candidatos deverão entregar os documentos a serem considerados para a
Avaliação de Títulos e o Curriculum na plataforma Lattes, juntamente com o formulário de
Auto-Avaliação preenchido e impresso, no dia de realização da sua Prova de
Desempenho Didático, no mesmo estabelecimento e em sala designada, no horário das
9h às 12h e das 14h às 18h.
(...)
15.5.2 O candidato deverá preencher on line e imprimir o formulário de Auto-Avaliação
Curricular no endereço eletrônico www.unemat.br/concursos.
(...)
15.8 O resultado preliminar na Avaliação de Títulos será divulgado na data provável de 04
de dezembro de 2013, a forma prevista no subitem 1.4 deste Edital.
16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1 Caberá recurso à Comissão Especial do Concurso Público contra:
a) o edital;
b) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
c) indeferimento da inscrição com pagamento da taxa de inscrição;
d) indeferimento da inscrição para concorrer na condição de Portador de Necessidades
Especiais;
e) indeferimento ou não confirmação de inscrição;
f) resultado preliminar na Prova Escrita;
g) resultado preliminar na Prova de Desempenho Didático;
h) resultado preliminar na Avaliação de Títulos;
i) resultado geral preliminar.

Cáceres/MT, 29 de Agosto de 2013.

Prof. ADRIANO APARECIDO SILVA
Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso

Profa. VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA
Presidente da Comissão do Concurso
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ANEXO IV
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

EVENTOS

DATA PROVÁVEL

Publicação do Edital

24/07/2013

Período para recurso contra item do Edital

02/08/2013

Período de reabertura das inscrições

30/08 a 02/09/2013

Período para envio da documentação de PNE

30/08 a 02/09/2013

Divulgação na internet dos pedidos de isenção de taxa (deferidos e indeferidos)

30/08/2013

Vencimento do boleto bancário

03/09/2013

Envio dos documentos exigidos para atendimento diferenciado

Até 03/09/2013

 Período para interposição de recurso contra indeferimento do pedido de isenção de
taxa

 Período para interposição de recurso para candidatos cujo nome não conste em
nenhuma das listas (deferido/indeferido).
Divulgação na internet do resultado dos recursos contra indeferimento de isenção de
taxa
Período para pagamento da taxa de inscrição para candidatos com pedido de isenção
indeferido

 Divulgação na internet dos pedidos de PNE (deferidos e indeferidos)
 Divulgação na internet das inscrições deferidas e indeferidas pagantes
 Período para interposição de recurso contra indeferimento do pedido de PNE e
inscrições indeferidas pagantes.
 Período para interposição de recurso para candidatos cujo nome não conste em
nenhuma das listas (deferido/indeferido).
Divulgação na internet do resultado dos recursos contra indeferimento de PNE e
inscrições indeferidas pagantes
Divulgação da confirmação da inscrição
Período para interposição de recurso contra a não confirmação da inscrição

02 e 03/09/2013

06/09/2013
09 a 11/09/2013
09/09/2013

10 e 11/09/2013

16/09/2013
20/09/2013
23 e 24/09/2013

Divulgação na internet do resultado dos recursos contra a não confirmação da
inscrição

27/09/2013

Divulgação na internet dos locais de realização das provas escrita

01/10/2013

 Último prazo para os candidatos que não estejam alocados entrem em contato com
a instituição.
 Último dia para requerer atendimento especial para realização da prova por causas
transitórias

04/10/2013

Aplicação da Prova Escrita

15/10/2013

Divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita

28/10/2013
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Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova Escrita

29 e 30/10/2013

Divulgação na internet do resultado pós recurso da Prova Escrita

08/11/2013

Convocação para a Prova de Desempenho Didático

08/11/2013

Reunião Pública para sorteio do tema da Prova de Desempenho Didático

14/11/2013

Início da realização da Prova de Desempenho Didático

15/11/2013

Divulgação na internet do resultado preliminar dos candidatos na Prova de
Desempenho Didático e Avaliação de Títulos

04/12/2013

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar na prova de
desempenho didático e Avaliação de Títulos

05 e 06/12/2013

Divulgação na internet do resultado pós recurso da prova de desempenho didático e
Avaliação de Títulos

10/12/2013

Divulgação do Desempenho Geral Preliminar (Prova Escrita + Prova de Desempenho
Didático + Avaliação de Títulos).

13/12/2013

Período para interposição de recurso contra o desempenho geral preliminar

16 e 17/12/2013

Divulgação na internet do Desempenho Geral Pós Recurso

19/12/2013

Divulgação e homologação do Resultado Final do Concurso

20/12/2013
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