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EDITAL COMPLEMENTAR N° 003/2010 – COVEST 

 
CONCURSO VESTIBULAR 2011/1 – UNEMAT 

 
 

O REITOR da Universidade do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a retificação dos subitens 15.19 e 16.26 e 

alteração do calendário do Edital n° 003/2010 - Concurso Vestibular 2011/1 - 

UNEMAT, de 17 de setembro de 2010, que passam a vigorar com a redação 

abaixo especificada, ficando inalterados os demais itens e subitens do referido 

edital. 

 

15 – DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
(...) 

15.19 Não será permitido ao candidato entrar no estabelecimento de 

aplicação de provas portando armas e quaisquer aparelhos eletrônicos tais como 

bip, telefone celular, walkman, calculadora, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

receptor, gravador, aparelhos mp3 e mp4 ou similares, máquina de calcular, 

máquina fotográfica, bem como relógio de qualquer espécie, e ainda, régua, 

esquadro, transferidor, compasso, ou similares, lápis, lapiseira, borracha, livros, 

códigos, dicionários, anotações, impressos ou qualquer fonte de consulta, como 

apostilas, fotocópias, etc. 

(...) 

16.26 Terá suas Provas anuladas e será automaticamente eliminado do 

concurso o candidato que, durante a sua realização: 

a) for surpreendido se comunicando com outro candidato, dando e/ou 

recebendo auxílio para a execução das provas; 

b) utilizar-se de livros, códigos, dicionários, anotações, impressos, ou qualquer 

fonte de consulta, como apostilas, fotocópias, etc; 

c) for surpreendido no estabelecimento de realização das provas portando 

armas, quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, 

walkman, calculadora, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 

gravador, aparelhos de mp3 e/ou mp4 ou similares, máquina de calcular, 

máquina fotográfica, bem como relógio de qualquer espécie, régua, 
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esquadro, transferidor, compasso, ou similares, e ainda, lápis, lapiseira e 

borracha; 

d) for surpreendido na sala de aplicação de provas usando óculos escuros 

ou quaisquer itens de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; 

e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 

aplicação das Provas, com as autoridades presentes ou com os demais 

candidatos; 

f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas por qualquer 

meio; 

g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado 

para a sua realização; 

h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas e/ou 

cartão da prova de Interpretação de Textos – versão definitiva; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, cartão de 

respostas e/ou cartão da prova de Interpretação de Textos – versão 

definitiva; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido; 

l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 

própria ou de terceiros no concurso; 

m) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital; 

n) não assinar os cartões de resposta das provas objetivas ou da prova de 

Interpretação de Textos; 

o) ser um dos três últimos candidatos e recusar-se a permanecer na sala de 

aplicação das provas, até que o último termine as provas. 

(...) 

Calendário  
 

Concurso Vestibular 2011/1 
 

DATA EVENTO 

31/01 a 04/02/2011 Matrícula dos aprovados nas Supervisões de Apoio 
Acadêmico dos Campi. (1ª Chamada). 

14/02/2011 Início do período letivo 
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Chamadas sucessivas à primeira - Período Letivo – 2011/1 

DATA Chamada (se houver) Data de Matrícula 

07/02/2011 Segunda 08 a 09/02/2011 

01/03/2011 Prazo limite para confirmação de matrícula dos calouros 

18/03/2011 Prazo limite para convocação de classificados no Concurso 
Vestibular 2011/1 

 
 

Este Edital será válido para o Concurso Vestibular 2011/1. 

 

Cáceres/MT, 14 de Dezembro de 2010. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Prof. Ms. Adriano Aparecido Silva 

Reitor da Unemat 
 


