UNEMAT 2019.2
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
VAGAS

INSCRIÇÃO

PERÍODO

LOCAL

PROVAS

TAXA

09/06/2019

MEDICINA (30) – ENFERMAGEM (120) – DIREITO (700)

 Isentos: 18 a 21/03/2019
 Pagantes: 18/03 a 12/05/2019
www.unemat.br/vestibular
R$ 100,00
(Pagamento em qualquer agência bancária até 13/05/2019)
Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e
suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias,
Linguagens, Códigos e suas tecnologias e Redação.

HORÁRIO
Das 08h às 13h
(Horário Local)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES












As provas serão realizadas nas seguintes cidades: Água Boa, Barra do Bugres, Campos de Júlio, Cuiabá,
Nova Mutum, Rondonópolis, Alta Floresta, Brasnorte, Colíder, Diamantino, Nova Xavantina, Sinop,
Alto Araguaia, Cáceres, Comodoro, Juara, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra;
12/05/2019 - Divulgação das inscrições deferidas pagantes e indeferidas por falta de pagamento;
A divulgação dos locais de realização da prova (nome do estabelecimento, endereço e sala) será
disponibilizada por meio de consulta individual, contendo nome, número do documento de identidade,
curso pretendido, opção de língua e vaga, e está prevista para o dia 22/05/2019, no endereço eletrônico
www.unemat.br/vestibular, sendo que o candidato poderá efetuar a impressão destas informações;
No dia de realização das provas, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização
das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido somente
de: Documento de identidade original e Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não porosa,
fabricada em material transparente;
Os portões dos estabelecimentos de aplicação de provas serão fechados, impreterivelmente, às 08
horas (Horário de Cuiabá) não sendo permitido ingresso de candidato ao local de realização das provas
após esse horário;
24/06/2019 - Divulgação do resultado parcial nas provas objetivas – Primeira Fase;
15/07/2019 - Divulgação do resultado parcial na prova de Redação – Segunda Fase;
26/07/2019 - Divulgação do resultado final do Concurso Vestibular 2019/2;
Clique aqui para acessar o edital do concurso.

DAV ALDEOTA: (85) 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: (85) 3464-7747/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: (85) 3064-2867

