
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 - EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 16/2018 – SELEÇÃO 

PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA APOIO 

ADMINISTRATIVO, APOIO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO, APOIO 

ADMINISTRATIVO DE CURSOS E APOIO ADMINISTRATIVO 

FINANCEIRO EM MONTES CLAROS / MINAS GERAIS, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO 

PRONATEC/MEDIOTEC JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MONTES CLAROS – UNIMONTES. 

ONDE SE LÊ:  

8.1 O prazo para interposição de recurso será de 72 horas improrrogáveis contados a 

partir da data de divulgação oficial do resultado após análise da documentação, ou seja, 

até às 18 horas do dia 12 de abril de 2018. Os recursos deverão ser dirigidos à 

Diretoria da ETS/CEPT/UNIMONTES, observando o prazo estipulado. 

8.2. Os recursos deverão ser encaminhados devidamente fundamentos, para o email: 

selecaopronatecunimontes@gmail.com, com assunto: Recurso – Edital nº 16/2018. O 

candidato que não informar o assunto estará automaticamente desclassificado. 

8.10 Após o julgamento dos recursos o resultado com a listagem dos classificados será 

publicado no sítio do CEPT no dia 13 de abril de 2018. 

 

14. DO CRONOGRAMA 

 

Atividades Data/Período 

Inscrições dos Candidatos  19 a 23 de março de 

2018 

Homologação das inscrições, classificação dos candidatos e publicação do 

resultado preliminar e convocação da 1ª Chamada no sítio da UNIMONTES na 

internet e em locais de ampla visibilidade, no prédio da 

ETS/CEPT/UNIMONTES. 

 

26 de março de 

2018 

Os candidatos convocados na 1ª Chamada deverão encaminhar os documentos 

digitalizados por email. 

Até às 23h59min do 

dia 27 de março de 

2018 

Resultado após análise de documentação comprobatória. Até às 18h do dia 

09 de abril de 2018 

Interposição de recursos contra o resultado       Até às 18h do dia 

12 de abril de 2018 

Publicação do resultado final       13 de abril de 2018 

 

 

 

 



LEIA-SE: 

8.1 O prazo para interposição de recurso será de 72 horas improrrogáveis contados a 

partir da data de divulgação oficial do resultado após análise da documentação, ou seja, 

até às 18 horas do dia 16 de abril de 2018. Os recursos deverão ser dirigidos à 

Diretoria da ETS/CEPT/UNIMONTES, observando o prazo estipulado. 

8.2. Os recursos deverão ser encaminhados devidamente fundamentos, para o email: 

pronatec@unimontes.br, com assunto: Recurso – Edital nº 16/2018. O candidato que 

não informar o assunto estará automaticamente desclassificado. 

8.10 Após o julgamento dos recursos o resultado com a listagem dos classificados será 

publicado no sítio do CEPT no dia 18 de abril de 2018. 

 

14. DO CRONOGRAMA 

 

Atividades Data/Período 

Inscrições dos Candidatos  19 a 23 de março de 

2018 

Homologação das inscrições, classificação dos candidatos e publicação do 

resultado preliminar e convocação da 1ª Chamada no sítio da UNIMONTES na 

internet e em locais de ampla visibilidade, no prédio da 

ETS/CEPT/UNIMONTES. 

 

26 de março de 

2018 

Os candidatos convocados na 1ª Chamada deverão encaminhar os documentos 

digitalizados por email. 

Até às 23h59min do 

dia 27 de março de 

2018 

Resultado após análise de documentação comprobatória. Até às 18h do dia 

09 de abril de 2018 

Interposição de recursos contra o resultado       Até às 18h do dia 

16 de abril de 2018 

Publicação do resultado final       18 de abril de 2018 

 

 

 

Montes Claros/MG, 12 de abril de 2018. 

 

Humberto Velloso 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 

 


