UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2018 DA UNIMONTES
O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, através da Pró-Reitoria de
Ensino, da Secretaria Geral e da Comissão Especial de Processos Seletivos – CEPS –, no uso de
suas atribuições regimentais, considerando a retificação do Edital do MEC/SISU publicada em
19/01/2018, torna pública as seguintes retificações do Edital do Processo Seletivo 01/2018
SISU/UNIMONTES:
1 - No subitem 1.4.1 (das inscrições), onde se lê:
As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do sitio eletrônico
www.sisu.mec.gov.br, do dia 29 de janeiro de 2018 até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de
fevereiro de 2018, observado o horário oficial de Brasília-DF.
Leia-se:
As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do sitio eletrônico
www.sisu.mec.gov.br, do dia 23 de janeiro de 2018 até as 23 horas e 59 minutos do dia 26 de
janeiro de 2018, observado o horário oficial de Brasília-DF.
2 - No subitem 2.1.1 (da classificação e seleção), onde se lê:
Exclusivamente a 1ª (primeira) chamada do Processo Seletivo 1/2018 será realizada pelo
sítio eletrônico www.sisu.mec.gov.br, no dia 02/02/2018.
Leia-se:
Exclusivamente a 1ª (primeira) chamada do Processo Seletivo 1/2018 será realizada pelo
sítio eletrônico www.sisu.mec.gov.br, no dia 29/01/2018.
3 - No subitem 2.4 (da classificação e seleção), onde se lê:
O candidato selecionado em sua segunda opção, tendo ou não efetuado a respectiva
matrícula na UNIMONTES, continuará concorrendo, nas chamadas seguintes, à vaga que
escolheu como primeira opção, desde que tenha manifestado interesse em participar da lista
de espera, de acordo com o cronograma definido no Edital do Sisu, no período de
02/02/2018 até às 23 horas e 59 minutos do dia 07/02/2018.
Leia-se:
O candidato selecionado em sua segunda opção, tendo ou não efetuado a respectiva
matrícula na UNIMONTES, continuará concorrendo, nas chamadas seguintes, à vaga que
escolheu como primeira opção, desde que tenha manifestado interesse em participar da lista
de espera, de acordo com o cronograma definido no Edital do Sisu, no período de
29/01/2018 até às 23 horas e 59 minutos do dia 07/02/2018.
Montes Claros, 19 de janeiro de 2018.
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