
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

1 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

2º SEMESTRE DE 2022 

Oferta de quatrocentos e vinte e cinco vagas de Cursos de Graduação da UNIMONTES, em 2022. 

 

O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, Professor Dr. 
Antônio Alvimar Souza, através da Pró-Reitoria de Ensino e da Secretaria Geral, no uso de suas 
atribuições regimentais e da legislação vigente, considerando a Missão da Instituição no plano da 
integração regional por meio da promoção do ensino, pesquisa e extensão com eficácia e qualidade, 
e o disposto Resolução CEPEx/UNIMONTES nº. 110, de 19 de Setembro de 2022, torna público o 
Edital de Chamamento Público para oferta de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) vagas para 
preenchimento das turmas dos cursos de graduação no 2º semestre letivo de 2022, da seguinte 
forma: 

 

I - OBJETIVO: 

1.1.  O presente edital objetiva a ocupação de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) vagas dos cursos 
regulares de graduação para ingresso imediato no 2º semestre de 2022, conforme quadro abaixo: 

 

CAMPUS CURSO VAGAS 

Almenara 
Letras Português (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Pedagogia (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Brasília de Minas Administração (Bacharelado) 25 (vinte e cinco) 

Espinosa 
Letras Português (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Pedagogia (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Januária Letras Inglês (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Montes Claros 

Ciências Sociais (Bacharelado) 15 (quinze) 

Ciências da Religião (Licenciatura) 15 (quinze) 

Filosofia (Licenciatura) 15 (quinze) 

Paracatu 
Pedagogia (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Tecnologia em Agronegócio (Tecnólogo) 30 (trinta) 

Pirapora 
Geografia (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Pedagogia (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Salinas Ciências Contábeis (Bacharelado) 25 (vinte e cinco) 

São Francisco 
História (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Matemática (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Unaí 
Letras Inglês (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

Letras Português (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) 

TOTAL 425 
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II - PÚBLICO: 

2.1. Trata-se de uma ação para atendimento de uma demanda regional reiterada à Unimontes pela 
oferta de formação em serviço dos quadros da Educação Básica, destinando-se, assim, 
exclusivamente, para profissionais vinculados à Educação Básica em qualquer nível. 

2.2. No caso do não preenchimento das vagas disponibilizadas, conforme critério de vínculo com 
a Educação Básica estabelecido no subitem 2.1, serão admitidas inscrições mediante comprovação 
de atuação em áreas afins ao curso pretendido, em instituições de qualquer natureza, observado o 
princípio de formação/qualificação em serviço para ocupação da vaga. 

 

III - AULAS: 

3.1. Os candidatos aprovados serão matriculados e inseridos, imediatamente, em sala de aula com 
previsão de término, neste 2º semestre letivo de 2022, em 26/12/2022. 

 

IV - INSCRIÇÕES: 

4.1. A inscrição é totalmente gratuita. 

4.2. PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO OU SEU REPRESENTANTE DEVERÁ: 
Preencher o formulário de inscrição disponível no sítio eletrônico www.unimontes.br/editais, 
no período de 21 a 30/09/2022. 

4.2.1.  Será disponibilizado aos interessados o acesso a um computador com internet, 
no período de inscrição (exceto aos sábados, domingos e feriados), no horário 
das 8h às 18h, na Secretaria Geral – prédio 2, Campus Universitário Professor 
Darcy Ribeiro, Montes Claros – MG e nas respectivas Secretarias dos demais 
Campi em que o curso será ministrado. 

4.2.2.  Não serão aceitas inscrições por fax, vale postal ou outro meio que não seja o 
especificado no subitem 2.1 deste Edital. 

4.3. Da Documentação para o Processo Seletivo: No ato da inscrição, ou seja, do preenchimento 
do formulário eletrônico, o candidato deverá enviar de forma digitalizada, sob pena de 
indeferimento da inscrição: 

a) Declaração da unidade de Recursos Humanos ou da Chefia da Unidade de Educação 
Básica que comprove o vínculo de qualquer natureza e função; ou comprovação de atuação em áreas 
afins ao curso pretendido, em instituições de qualquer natureza, observado o princípio de 
formação/qualificação em serviço para ocupação da vaga. 

b) Documento oficial de identificação com foto. 

4.4. Não serão aceitas inscrições realizadas de outra forma que não seja a especificada no subitem 
4.2. deste Edital. 

4.5. A documentação exigida para inscrição deverá estar legível e sem rasuras, sob pena de 
indeferimento. 

4.6. A simples inscrição e existência da vaga não garante ao candidato a aprovação. 
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4.7. O candidato poderá se inscrever a uma ou mais vagas em custos distintos, sendo considerado 
em caso de aprovação nas 2 (duas) vagas, a 1º (primeira) inscrição. 

4.8. À Unimontes, fica reservado o direito de, a qualquer tempo, cancelar o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

V - DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO: 

5.1. O presente Edital de Chamamento público tem os seguintes requisitos e critérios de seleção:  

a) Possuir ensino médio completo e estar vinculado à Educação Básica em qualquer função em 
instituições públicas e/ou privadas de ensino; ou comprovação de atuação em áreas afins ao curso 
pretendido, em instituições de qualquer natureza, observado o princípio de formação/qualificação 
em serviço para ocupação da vaga. 

b) Para efetivação da matrícula, as vagas serão ocupadas até o limite ofertado, por ordem de 
inscrição;  

c) No caso de empate, o critério de desempate será a idade, ingressando o candidato de maior idade. 

  

VI - DO RESULTADO: 

6.1. As inscrições serão analisadas pela Secretaria Geral, sendo o resultado publicado até dia 
30/09/2022, no sítio eletrônico: www.unimontes.br/editais. 

 

VII - DOS RECURSOS: 

7.1. Eventuais recursos somente serão admitidos se devidamente fundamentados no prazo de 48 
horas após a publicação dos resultados, exclusivamente, através do email: 
secretaria.geral@unimontes.br. 

7.2. O resultado dos recursos será divulgado em até 3 (três) dias após finalizado o prazo de 
protocolo, em resposta ao próprio email enviado. 

7.3. O resultado dos recursos poderá alterar a classificação dos candidatos, modificando o Resultado 
divulgado.  

7.4. Após a resposta aos recursos, não serão aceitos novos recursos sobre o mesmo assunto. 
 

 

VIII - DA MATRÍCULA: 

8.1. Para efetivação da matrícula, o candidato deverá enviar em formato PDF, no prazo a ser fixado 
quando da publicação dos resultados, podendo ser em 1 ou mais arquivos, para o email: 
matricula@unimontes.br, os seguintes documentos:  

a) Histórico Escolar do Ensino Médio (original). Na impossibilidade de apresentação do 
histórico na data prevista para matrícula, será aceita declaração que ateste a conclusão do ensino 
médio, esta deverá ser substituída pelo histórico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena 
de ter a matrícula cancelada. 
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b) Prova de quitação com o Serviço Militar (original), se do sexo masculino. 

c) Prova de quitação com as obrigações eleitorais, através de certidão emitida no site do 
Tribunal Superior Eleitoral; 

d) Carteira de Identidade (original). 

e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original). 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento (original).  

g) Comprovante de residência (original).  

h) foto 3x4, recente. 

8.1.1. A documentação exigida para matrícula deverá estar legível e sem rasuras.  

8.1.2. Deverão ser digitalizados os documentos originais. 

8.1.3. Ao efetuar sua matrícula, o candidato estará aceitando o cumprimento das normas regimentais 
e estatutárias da Universidade.  

8.1.4. No ato da matrícula, o candidato deverá declarar que não se encontra matriculado em outro 
curso de graduação na Unimontes ou em outro curso de graduação de instituição pública de ensino 
superior, e que não estuda com bolsa do Programa Universidade para Todos - PROUNI, nos termos 
da Lei 12.089/2009 e do Decreto nº 5.493/2005. 

8.1.5. Caso o candidato esteja impedido de enviar os documentos digitalizados, por motivo de força 
maior devidamente comprovado, poderá ser efetuado o envio através de representante legal, 
procurador, portador de instrumento de procuração com poderes especiais para o ato. 

8.1.6. À Unimontes, fica reservado o direito de não aceitar a matrícula do candidato que, mesmo  
aprovado, não apresentar a documentação exigida no subitem 8.1, sendo convocado, se for o caso, o 
próximo candidato classificado, observado o número de vagas. 

8.1.7. Será eliminado, em qualquer época (mesmo depois de matriculado), o candidato que tiver 
participado do Processo usando documento ou informações falsas ou outros meios ilícitos, 
devidamente comprovados. 

 

IX – DAS NORMAS DISCIPLINARES 

9.1.  A Secretaria Geral junto à Pró-Reitoria de Ensino terá amplos poderes para orientação, 
realização e fiscalização dos trabalhos. 

9.2.  Será excluído o candidato que, comprovadamente, usar de fraudes ou para ela concorrer, 
atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para executar 
os trabalhos. 

9.3. Além da exclusão do Processo, pelos motivos citados no subitem anterior, outras penas 
poderão ser aplicadas ao candidato, levando-se em conta a gravidade da ocorrência e os danos 
materiais e/ou pessoas que houver causado. 
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9.4. Fica facultado aos candidatos apresentarem sua(s) contestação(ões), devidamente 
fundamentadas, acerca das disposições deste Edital, através do e-mail 
secretaria.geral@unimontes.br, no período de 21 a 23/09/2022.  

5.4.1. A resposta dos recursos contras as normas do edital serão enviadas até dia 26/09/2022. 

 

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1. Aplicam-se ao presente edital todas as normas e resoluções vigentes à época, oriundas dos 
colegiados superiores da Universidade. 

10.2. O candidato (ou seu representante) responsabilizar-se-á pelas informações prestadas e por 
todos os documentos apresentados, arcando com as consequências que sobrevierem à 
desclassificação decorrente da falta desses. 

10.3. Não serão concedidas cópias dos formulários e dos documentos de análise. 

10.4. Os documentos apresentados para este Processo serão de propriedade da Secretaria Geral e, 
em hipótese alguma, poderão ser devolvidos ao candidato ou ao seu representante. 

10.5. Não haverá convocação pessoal para matrícula e entrega dos documentos, é de 
responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações no sítio eletrônico: 
www.unimontes.br/editais. 

10.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas em 
Editais Complementares ou Resoluções que vierem a ser publicados pela Secretaria Geral ou por 
órgão da direção superior. 

10.7.  Eventuais casos omissos neste Edital serão deliberados pelo Reitor, ouvidas a Pró-Reitoria de 
Ensino e a Secretaria Geral. 

10.8. Para conhecimento de todos, o presente Edital, na sua íntegra, será divulgado na internet, no 
sítio www.unimontes.br, e afixado na Secretaria Geral em Montes Claros e nas secretarias dos 
campi de Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Januária, Paracatu, Pirapora, Salinas, São 
Francisco e Unaí, dele dando-se notícia na imprensa. 

 

Montes Claros/MG, 20 de setembro de 2022. 

 
 

Professor Dr. Antônio Alvimar Souza 
Reitor 

 

 
Professora Helena Amália Papa 

Pró-Reitora de Ensino 
 

 
André Vinícius Chamone Cangussu 

Secretário-Geral 


