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ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONCURSOS E VESTIBULARES 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EDITAL COMPLEMENTAR N° 004/2020 – COVEST 
 

EDITAL N. 003/2019 – COVEST 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2020/1 

 
DA ALTERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA 

 
Considerando o Decreto 407, de 16 de março de 2020 do Governo do Estado de Mato Grosso, que 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do COVID-19; 

Considerando o alinhamento das atividades da instituição com as ações de nível nacional e 
estadual com relação ao enfrentamento ao COVID-19; 

Considerando que o Decreto estabelece suspensão das atividades de ensino a partir do dia 23 do 
corrente mês e; 

Considerando o Ofício Circular 002/2020 – Reitoria, de 16 de março de 2020; 
O Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, no uso de suas atribuições legais, 

torna pública a RETIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA a partir do dia 26/03/2020. 
 

1. ORIENTAÇÕES PARA  PRÉ-MATRÍCULA 
 

1.1 A solicitação de pré-matrícula deverá ser realizada VIA E-MAIL do Cine Teatro Cuiabá - 

matricula@mtescoladeteatro.org.br 

1.2 Para solicitar a pré-matrícula, o candidato aprovado deverá digitalizar, anexar e enviar via e-mail toda a 

documentação exigida, em formato PDF, de acordo com o subitem 1.4 deste Edital. 

1.2.1 O candidato deverá colocar como assunto do e-mail: DOCUMENTOS PARA PRÉ-MATRÍCULA e informar 

no corpo do respectivo e-mail o nome completo e ênfase profissional. 

1.2.2 O candidato aprovado deverá solicitar sua pré-matrícula, das 8:00 h do primeiro dia até às 23h:59 do 

último dia determinado para matrícula conforme dispõe o cronograma. 

1.3 É de responsabilidade do candidato a observância das datas e prazos estabelecidos no cronograma. 

1.4 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 
1.4.1 O candidato aprovado deverá anexar, no formato PDF, os seguintes documentos para a realização da 

pré-matrícula: 

a) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente (original e fotocópia);  

b) Histórico escolar do ensino médio (original e fotocópia);  

c) Certidão de nascimento ou casamento (original e fotocópia);  

d) Documento de identidade (original e fotocópia);  

e) Título de eleitor (original e fotocópia) desde que obrigado por lei;  

f) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (original e fotocópia);  
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g) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (original e fotocópia) para o candidato do sexo masculino 

(exceto para os candidatos indígenas);  

h) 01 (uma) foto 3x4 recente;  

i) CPF – cadastro de pessoa física (original e fotocópia);  

j) Histórico escolar do ensino médio (original e fotocópia), em que conste que este nível de ensino foi cursado 

integralmente em escola pública - PARA TODOS OS CANDIDATOS OPTANTES DO SISTEMA DE COTAS;  

k) Autodeclaração de Pretos ou Pardos – para optantes do sistema de cotas: ESTUDANTES NEGROS;  

l) Autodeclaração de Indígena e Declaração de Vínculo com a Comunidade Indígena - para optantes do sistema 

de cotas: ESTUDANTES INDÍGENAS;  

m) Autodeclaração de Pessoa com Deficiência - para optantes do sistema de cotas: ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA;  

n) Laudo Médico - para optantes do sistema de cotas: ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA;  

o) Exames médicos que comprovam a deficiência - para optantes do sistema de cotas: ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA. 

1.4.2 A banca de verificação dos candidatos optantes do sistema de cotas, será realizada após o retorno das 

atividades na Universidade e cronograma a ser divulgado posteriormente. 

1.4.3 A matrícula dos candidatos será confirmada após o retorno das atividades na Universidade. 

1.4.2.1 No prazo de 05 dias úteis, após o retorno das atividades, o candidato deverá comparecer no Cine 

Teatro Cuiabá, para entrega da documentação original. Caso esta situação não se confirme, o candidato estará 

automaticamente eliminado, sendo convocado outro candidato para preencher a vaga obedecendo à ordem 

de classificação.  

 

Cáceres/MT, 23 de março de 2020. 
 

 

Prof. Dr. Rodrigo Bruno Zanin 
Reitor da Unemat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


