
Ministério da Educação/FNDE 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES 

Escola Técnica de Saúde do Centro de Educação Profissional e Tecnológica- ETS/CEPT 

Rua: Coronel Celestino nº 65 centro – Montes Claros/MG CEP: 39.400.014 

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 05/2017 – 

SELEÇÃO DE DOCENTES PARA OS CURSOS FIC E MULHERES MIL, NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E 

EMPREGO (PRONATEC) JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MONTES CLAROS – UNIMONTES. 

 

ONDE SE LÊ: 

 
5.2 As inscrições ocorrerão das 08:00 ás 12:00 e das 14:00 às 18:00, entre os dias 08 de 

junho de 2017 a 13 de junho de 2017, pessoalmente ou por meio de procurador 

devidamente constituído ou encaminhadas por correio, via SEDEX, com data de 

postagem até 12 de junho de 2017. Os envelopes deverão ser entregues ou 

endereçados à sede da ETS/CEPT/UNIMONTES, localizada na Rua Coronel 

Celestino, nº 65 Centro – CEP 39.400-014 – Montes Claros-MG, com identificação 

do edital e da cidade a concorrer. O candidato inscrito por procuração assume total 

responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as 

consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do 

Requerimento de Inscrição. O envio da documentação é de responsabilidade exclusiva 

do candidato. A ETS/CEPT/UNIMONTES não se responsabiliza pelo extravio do 

documento que impeça a sua chegada a Coordenação de Processos Seletivos. 

 

14. DO CRONOGRAMA 

 

Atividades Data/Período 

Inscrições dos Candidatos 08 de junho a 13 de 

junho de 2017 

Abertura de envelopes, homologação das inscrições, classificação dos candidatos 

e publicação do resultado preliminar no sítio da UNIMONTES na internet e em 

locais de ampla visibilidade, no prédio da ETS/CEPT/UNIMONTES. 

21 de junho de 2017 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar Até as 18:00hs do 

dia 22 de junho de 

2017 

Publicação do resultado final 26 de junho de 2017 



 

LEIA SE: 

5.2 As inscrições ocorrerão das 08:00 ás 12:00 e das 14:00 às 17:00, entre os dias 08 de 

junho de 2017 a 19 de junho de 2017, pessoalmente ou por meio de procurador 

devidamente constituído ou encaminhadas por correio, via SEDEX, com data de 

postagem até 17 de junho de 2017. Os envelopes deverão ser entregues ou 

endereçados à sede da ETS/CEPT/UNIMONTES, localizada na Rua Coronel 

Celestino, nº 65 Centro – CEP 39.400-014 – Montes Claros-MG, com identificação 

do edital e da cidade a concorrer. O candidato inscrito por procuração assume total 

responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as 

consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do 

Requerimento de Inscrição. O envio da documentação é de responsabilidade exclusiva 

do candidato. A ETS/CEPT/UNIMONTES não se responsabiliza pelo extravio do 

documento que impeça a sua chegada a Coordenação de Processos Seletivos. 

 

14. DO CRONOGRAMA 

 

Atividades Data/Período 

Inscrições dos Candidatos 08 de junho a 19 de 

junho de 2017 

Abertura de envelopes, homologação das inscrições, classificação dos candidatos 

e publicação do resultado preliminar no sítio da UNIMONTES na internet e em 

locais de ampla visibilidade, no prédio da ETS/CEPT/UNIMONTES. 

21 de junho de 2017 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar Até as 18:00hs do 

dia 22 de junho de 

2017 

Publicação do resultado final 26 de junho de 2017 

 
 

Montes Claros/MG, 13 de junho de 2017. 
 

 

 

Prof. Geraldo Antônio dos Reis  

Diretor da ETS/CEPT/UNIMONTES 

 

 

 

Kátia Cilene Maia 

Coordenadora Geral do Pronatec- 

ETS/CEPT/UNIMONTES 

 

 

 

Renata Flávia Nobre Canela Dias 

Coordenadora Adjunta do Pronatec – 

ETS/CEPT/UNIMONTES 


