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Em decorrência da Pandemia da COVID-19, a Universidade Estadual de 
Montes Claros – UNIMONTES – vem a público anunciar a interrupção temporária 
do Cronograma do Programa de Avaliação Seriada de Acesso ao Ensino Superior - 
PAES/Unimontes/2020, contido no Anexo 1 do Edital Nº 1/2020 - 
PAES/UNIMONTES – 5ª Retificação. 

 
Tal medida se faz necessária diante das dificuldades enfrentadas nos últimos 

meses em relação à realização e conclusão de processo licitatório para contratação 
de instituição especializada para a prestação dos serviços de organização e toda 
logística necessária para a realização do PAES/Unimontes. 

 
ATENÇÃO: este edital em curso, Edital N.º 1/2020 – PAES/UNIMONTES, 

refere-se ao ano do Ensino Médio em que o(a) candidato(a) esteve matriculado(a) 
no ano de 2020. Para realização de futura inscrição, portanto, o(a) candidato(a) 
deverá optar pela etapa correspondente conforme ano cursado em 2020. 

 
EXEMPLOS: 
- Em 2020, você estava matriculado(a) no 1º ano do Ensino Médio, logo 

deverá se inscrever para a 1ª etapa. 
- Em 2020, você estava matriculado(a) no 2º ano do Ensino Médio, logo 

deverá se inscrever para a 2ª etapa e, no caso de realização de etapas 
simultâneas, você deverá se inscrever nas 1ª e 2ª etapas, conforme edital. 

- Em 2020, você estava matriculado(a) no 3º ano do Ensino Médio, logo 
deverá se inscrever para a 3ª etapa. 

 
Se o ingresso no Ensino Médio ocorreu em 2021, você não deverá se 

inscrever nesse edital. 
 
A Universidade Estadual de Montes Claros neste ato gostaria de tranquilizar a 

sociedade estudantil quanto à realização do Processo Seletivo do PAES/2020, 
deixando claro que a suspensão do cronograma em nada afetará a sua realização, 
sendo apenas uma medida preventiva até que se consiga concluir o processo de 
contratação da instituição executora do mesmo, evitando-se desta forma, 
prorrogações sucessivas. 
 
 

MontesClaros, 8 de fevereiro de 2021 


