GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIAUNIVERSIDADE DO ESTADO DE
MATO GROSSO CAMPUS DE CÁCERES
EDITAL N° 05 COMPLEMENTAR AO EDITAL N° 022/2022 - FACEL – UNEMAT – DIVULGAÇÃO
DE REDESIGNAÇÃO DE DATA, LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE DESEMPENHO
DIDÁTICO E ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO:
ENSINO-APRENDIZAGEM
A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, torna pública que,
em virtude de problemas de saúde com professor de banca de teste seletivo, redesigna informações aos candidatos
para realização da prova de Desempenho Didático do Processo Seletivo Simplificado 022/2022 - FACEL,
destinado à contratação de Docentes da Educação Superior para atuar no Campus de Jane Vanini - Cáceres/MT,
conforme ordem nominal alfabética e horários que constam no Anexo I deste Edital Complementar 005/2022 que
redesigna o teste seletivo da banca na área de Educação: Ensino-Aprendizagem.
1. Os candidatos da Área de Educação: Ensino-Aprendizagem devem observar o disposto nos itens 11.1.1 e
11.3 do edital 022.2022 - FACEL. O não comparecimento no horário e local estabelecido acarretará a
eliminação do candidato do certame, e a consequente reorganização do horário de apresentação,
seguindo o critério de ordem alfabética do nome dos candidatos.
2. O/A candidato/a, no momento da sua apresentação, deverá apresentar documento de identificação
conforme item 12.1, 12.1.1 e 12.2.1 do edital;
3. ATENÇÃO: Em decorrência da pandemia de COVID-19, informamos que:
a) O ingresso de candidato (a) no local de aplicação das provas será condicionado à utilização de máscara de
proteção individual que cubra total e simultaneamente boca e nariz;
b) A máscara poderá ser descartável, de tecido ou de qualquer outro material, desde que se enquadre em
modelos padronizados de máscaras de proteção, inclusive os modelos N95, N99, PFF2 e PFF3 sem válvula.
A recusa em utilizar a máscara corretamente, cobrindo totalmente o nariz e a boca, ou o candidato que não
utilizar a máscara, desde sua entrada até sua saída do local de provas, ou recusar-se, sem justificativa, a
respeitar os protocolos de proteção contra a Covid-19, a qualquer momento, será eliminado do certame;
c) Recomenda-se que o (a) candidato (a) compareça munido de álcool em gel 70%;
d) É terminantemente proibida aglomerações nos espaços da instituição, antes e depois da realização das
provas;
e) Recomenda-se aos candidatos com eventuais sintomas gripais que se submetam a testagem para Covid
antes do comparecimento à prova e cumpram os protocolos sanitários recomendados.
Cáceres/MT, 21 de junho de 2022.
Mariza Pereira da Silva
Presidente da Comissão Responsável pelo Processo Seletivo
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ANEXO I

ÁREA:

EDUCAÇÃO: ENSINO - APRENDIZAGEM

Currículo, políticas curriculares, diversidades e dilemas atuais.

Tema:
LOCAL:
DATA
22/06/2022
22/06/2022

Bloco 1 Piso Superior - Sala 10 - Curso de Direito/Pedagogia
HORÁRIO
14 h
15 h

CANDIDATO
Ana Paula Barbosa
Marilza Luiz Ferreira

Faculdade de Educação e Linguagem – FACEL
Av. São João s/n Cavalhada – Cáceres – MT Tel. (65) 3221-0551
www.unemat.brE-mail:facel.cac@unemat.br

