UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

6.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 1/2018 – PAES/UNIMONTES
O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, por meio da Pró-Reitoria de Ensino
e da Comissão Especial de Processos Seletivos – CEPS –, no uso de suas atribuições, torna pública a seguinte
Retificação do Edital Paes/2018:
1. Considerando a ocorrência de problemas técnicos ocorridos no link de divulgação da lista de candidatos
classificados para o procedimento de heteroidentificação, na internet, fica estabelecida a reabertura dos
trabalhos para a realização do procedimento de heteroidentificação, no dia 25/2/2019. A agenda de
atendimento consta da lista que será republicada em 20/2/2019.
2. No subitem 3.5.4 do Edital, onde se lê www.ceps.mg.br, leia-se www.ceps.unimontes.br.
3. Inclui, no Anexo II do Edital, o subitem 3.5.5.1: O Resultado do procedimento de heteroidentificação será
divulgado no dia 26/2/2019, no sítio eletrônico www.ceps.unimontes.br. O subitem 12.2.3 do Edital dispõe
sobre eventual interposição de recurso.
4. Inclui, no Edital, o item 12.2.3: Recurso contra o resultado do procedimento de heteroidentificação – poderá
ser interposto recurso contra o resultado apresentado pela Comissão de heteroidentificação complementar à
autodeclaração dos candidatos inscritos na categoria Negro, de baixa renda, egresso de Escola Pública –
NEEP –, no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br, das 8h às 18 h (horário de Brasília-DF) do dia
27/2/2019 (Código de acesso: número definitivo de inscrição no Paes, informado no Cartão de Inscrição). A
Ceps disponibilizará a resposta aos recursos, no sítio eletrônico www.ceps.unimontes.br, até 1º/3/2019.
5. No Edital, subitem 15.2 (Resultado final do Paes), onde se lê 28/02/2019 leia-se 4/3/2019. No subitem 16.3,
letra b, onde se lê 5/3/2019 leia-se 12/3/2019.
6. O Edital e os Anexos II e III, atualizados, serão divulgados no sitio eletrônico www.ceps.unimontes.br.
Montes Claros, 19 de fevereiro de 2019.
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