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EDITAL Nº 02/2022 – CEAD/DISCENTES UAB/UNIMONTES 

1ª RETIFICAÇÃO 
 

O Diretor do Centro de Educação a Distância da Universidade Estadual de Montes Claros – 

Unimontes, no uso de suas atribuições regimentais e da legislação vigente, torna públicas as 

seguintes retificações e inclusões do Edital do supracitado Processo Seletivo: 

 

 
1. No subitem 3.1., onde se lê: “A carga horária total de cada curso contempla, no máximo, 420 

h/a, conforme anexo I, constituídas por módulos: distribuídos em 3 semestres (18 meses), 

incluindo cumprimento de créditos e elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso.” leia-se: 

“A carga horária total de cada curso contempla, no máximo, 420 h/a, conforme anexo I, 

constituídas por módulos: distribuídos em 3 semestres (18 meses), incluindo cumprimento de 

créditos e elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso, 100%  (cem por cento) na 

modalidade à distância ”. 

 

2. No subitem 7.1., onde se lê: “A matrícula dos candidatos classificados, obedecendo à 

legislação que rege a matéria, será feita no período de 25 a 29/10/2022, no horário das 8 às 12 

horas e das 14 às 17 horas.” leia-se: “A pré-matrícula dos candidatos classificados, obedecendo 

à legislação que rege a matéria, será feita no período de 25/10/2022 a partir das 8 horas até às 

17 horas do dia 29/10/2022.”. 

 

3. No item 7.2., onde se lê: “A matrícula será efetuada no Polo de Apoio presencial para o qual se 

inscreveu.” leia-se: “A pré-matrícula será efetuada de forma online, na área do candidato, no 

endereço eletrônico: http://ead.unimontes.br/sistemas/selecao-geral/login .”. 

 

4. No item 7.3., onde se lê: “No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar cópias legíveis e 

autenticadas dos seguintes documentos: a) Requerimento em formulário próprio (fornecido 

pela Unimontes), devidamente preenchido; b) Documento de identidade; c) Título de Eleitor; 

d) Documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino); e) 

Diploma de graduação ou Declaração de Conclusão de Curso. f) Documentação comprobatória, 

em atendimento ao subitem 1.1 deste Edital.” leia-se: “No ato da pré-matrícula, o candidato 

deverá fazer o upload – envio eletrônico de arquivos no formato PDF; de cópias legíveis e 

autenticadas dos seguintes documentos: a) Requerimento em formulário próprio (fornecido 

pela Unimontes), devidamente preenchido; b) Documento de identidade; c) Título de Eleitor; 

d) Documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino); e) 

Diploma de graduação ou Declaração de Conclusão de Curso. f) Documentação comprobatória, 

em atendimento ao subitem 1.1 deste Edital”. 
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5. No item 7.4., onde se lê: “O candidato que não efetuar a respectiva matrícula nos prazos 

indicados ou que deixar de apresentar a documentação exigida será considerado desistente e 

seguirá os classificados em lista de espera.” leia-se: “O candidato que não efetuar a respectiva 

pré-matrícula nos prazos indicados ou que deixar de apresentar a documentação exigida será 

considerado desistente e seguirá os classificados em lista de espera.”. 

 

6. No item 7.5., onde se lê: “A falta ou a ilegibilidade de um dos documentos relacionados acima 

implicará cancelamento da matrícula do candidato, não cabendo recurso nem lhe sendo 

facultada a matrícula condicional.” leia-se: “A falta ou a ilegibilidade de um dos documentos 

relacionados acima implicará cancelamento da pré-matrícula do candidato, não cabendo 

recurso nem lhe sendo facultada a matrícula condicional.”. 

 

7. No item 7.6., onde se lê: “A documentação a que se refere o subitem 7.3 deste Edital deverá 

estar legível e sem rasuras.” leia-se: “A documentação a que se refere o subitem 7.3 deste 

Edital deverá estar legível e sem rasuras para que a pré-matrícula se efetive em matrícula”. 

 

 
 

                                                 Montes Claros, 16 de setembro de 2022. 
 

 
Fernando Guilherme Veloso Queiroz 

Diretor do CEAD/Unimontes 


