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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2021 DA UNIMONTES 

 
O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, através da Secretaria Geral, no 
uso de suas atribuições regimentais, considerando a publicação do Edital n.º 25, de 9 de abril de 
2021, publicado em 09 de abril de 2021, no Diário Oficial da União (DOU) pelo Ministério da 
Educação (MEC), torna pública a seguinte retificação do Edital do Processo Seletivo 01/2021 - 
SISU/UNIMONTES: 
 
 
1 - Os subitens, abaixo, passam a ter a seguinte redação: 

 

1.4.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do sitio 
eletrônico www.sisu.mec.gov.br, do dia 6 de abril de 2021 até as 23 horas e 59 minutos do 
dia 14 de abril de 2021, observado o horário oficial de Brasília-DF. 
 
1.5.3.1. PRAZO - CANDIDATOS DENTRO DO LIMITE DE VAGAS: TODOS  os 
candidatos classificados dentro do limite de vagas pela Modalidade II - Concorrência com 
reserva de vagas de quaisquer categorias - deverão enviar a documentação relacionada à 
sua categoria no período compreendido entre 19 e 23 de abril de 2021. 
 
1.5.3.2. PRAZO - CANDIDATOS ALÉM DO LIMITE DE VAGAS: TODOS  os 
candidatos classificados além do limite de vagas (Lista de Espera) pela Modalidade II - 
Concorrência com reserva de vagas de quaisquer categorias - deverão enviar a 
documentação relacionada à sua categoria no período compreendido entre 28 de abril de 
2021 a 09 de maio de 2021. 
 
2.1.1. Exclusivamente a 1ª (primeira) chamada do Processo Seletivo 1/2021 será realizada 
pelo sitio eletrônico www.sisu.mec.gov.br, no dia 16/04/2021. 
 
2.10.1. Para participar da lista de espera, o candidato deverá manifestar seu interesse 
por meio da página do SiSU na internet, no endereço eletrônico www.sisu.mec.gov.br, no 
período de 16 de abril de 2021 até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de abril de 2021. 
 
3.1.1. A matrícula dos candidatos classificados dentro do limite de vagas em qualquer dos 
cursos deste Processo Seletivo 1/2021 será realizada da seguinte forma: 
 
a)  A pré-matrícula dos candidatos classificados no limite de vagas pela Modalidade I – 

Concorrência sem reserva de vagas (Sistema Universal) será realizada de forma online 
na "Área do Candidato 1/2021" no sitio eletrônico: www.sisu.unimontes.br, no período 
de 19 a 23 de abril de 2021. Neste mesmo período deverão ser enviados, da forma 
indicada no subitem 3.1.5., os documentos enumerados no subitem 3.11 para 
análise da efetivação da matrícula. 
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b)  Os candidatos classificados no limite de vagas pela Modalidade II – Concorrência com 
reserva de vagas de quaisquer categorias, deverão realizar a pré-matrícula online na 
"Área do Candidato 1/2021" no sitio eletrônico www.sisu.unimontes.br, no período de 
19 a 23 de abril de 2021. Neste mesmo período deverá ser enviada, conforme 
procedimentos contidos no subitem 1.5.3., a documentação relacionada à sua 
categoria/cota.  

 
3.1.6. A efetivação da matrícula dos candidatos da Modalidade II – Concorrência com reserva 
de vagas - que já obtiverem a aprovação final da documentação da sua categoria -, será 
realizada através do envio pelo candidato dos documentos enumerados no subitem 3.11. deste 
Edital através do e-mail: matricula@unimontes.br, com a digitalização dos documentos 
originais em formato PDF, podendo ser enviados 1 ou mais arquivos no mesmo e-mail, nos 
dias 19, 20 e 21 de maio de 2021. O Assunto do email deverá ser: " SISU 1/2021 - 1ª 
CHAMADA - NOME DO CANDIDATO". 
 

 
 

Montes Claros/MG, 14 de abril de 2021. 
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