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1ª RETIFICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 
 

(1º CONVITE DE VAGAS REMANESCENTES) 

 
 

ONDE SE LÊ: 

 

5 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 A listagem com a classificação dos candidatos será divulgado no site do CEPT 

www.cept.unimontes.br , conforme cronograma no item 8 desta chamada pública. 

O resultado preliminar da análise de documentos será divulgado até o dia 02/05/2018 através de 
publicação no link www.cept.unimontes.br. 

5.2 Após a publicação do resultado preliminar da análise de documentos, os candidatos poderão 

enviar recursos para o e-mail pronatec@unimontes.br, até às 18h do dia 05 de maio de 2018, 

solicitando revisão da análise documental. 

5.3 O resultado final da análise documental e a convocação para o início dos trabalhos serão 

divulgados até o dia 07/05/2018 através de publicação no link www.cept.unimontes.br. 

 

 
8. CRONOGRAMA  

 
Procedimentos Data/Período 

Incrição – Envio da documentação  25 a 30 de abril de 2018 

Homologação e resultado após análise de documentação 

comprobatória. 

Até às 18h do dia 02 de abril de 

2018 

Interposição de recursos contra o resultado       Até às 18h do dia 05 de maio de 

2018 

Publicação do resultado 7 de maio de 2018 

 

 

LEIA-SE: 

 

 

5 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 A listagem com a classificação dos candidatos será divulgado no site do CEPT 

www.cept.unimontes.br , conforme cronograma no item 8 desta chamada pública. 

O resultado preliminar da análise de documentos será divulgado até o dia 07/05/2018 através de 
publicação no link www.cept.unimontes.br. 

5.2 Após a publicação do resultado preliminar da análise de documentos, os candidatos poderão 

enviar recursos para o e-mail pronatec@unimontes.br, até às 18h do dia 10 de maio de 2018, 

solicitando revisão da análise documental. 
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5.3 O resultado final da análise documental e a convocação para o início dos trabalhos serão 

divulgados até o dia 11/05/2018 através de publicação no link www.cept.unimontes.br. 

 

 
8. CRONOGRAMA  

 
Procedimentos Data/Período 

Incrição – Envio da documentação  25 a 30 de abril de 2018 

Resultado após análise de documentação comprobatória. Até às 18h do dia 07 de maio de 

2018 

Interposição de recursos contra o resultado       Até às 18h do dia 10 de maio de 

2018 

Publicação do resultado 11 de maio de 2018 

 
 

Montes Claros – MG, 02 de maio de 2018 
 
 

Humberto Velloso Reis 
Diretor da ETS/CEPT/Unimontes 

 
 

Kátia Cilene Maia 
Coordenadora Geral do Pronatec/Mediotec 

ETS/CEPT/Unimontes 
 
 
 

Renata Flávia Nobre Canela Dias 
Coordenadora Adjunta do Pronatec/Mediotec  

ETS/CEPT/Unimontes 
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