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Edital N.º 1/2020 – PAES/UNIMONTES 
Terceira Etapa: Triênio 2018/2020 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DA 1ª CHAMADA:  
CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO LIMITE DE VAGAS 

 
A Secretaria Geral divulga aos candidatos aprovados, dentro do 

limite de vagas, da 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada para 
Acesso ao Ensino Superior – PAES (Triênio 2018/2020), os 
procedimentos para matrícula, conforme o subitem 11.3 do Edital, sendo: 

 
1 - Deverá ser realizada a digitalização dos DOCUMENTOS 

ORIGINAIS em formato PDF, podendo ser em 1 ou mais 
arquivos, para serem anexados e enviados para o e-mail: 
matricula@unimontes.br.  

 
2 -  PERÍODO:  A documentação deverá ser enviada, 

impreterivelmente, no período de 14 a 18/02/2022.  
 
3 -  O assunto do e-mail deverá ser: 

PAES - 1ª CHAMADA – “NOME DO CANDIDATO” 
 

4 - Enviado o e-mail, o candidato deverá aguardar a confirmação de 
sua matrícula até o dia 23/02/2022. 

 
5 -  O candidato que não enviar o e-mail confirmando a sua matrícula, 

perderá a vaga, possibilitando a convocação dos candidatos 
aprovados em lista de espera. 

 
6 -  Os documentos necessários para a matrícula estão enumerados no 

anexo único deste comunicado. 
 

 
ANDRÉ VINÍCIUS CHAMONE CANGUSSU 

Secretário Geral da UNIMONTES 
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ANEXO ÚNICO 

 
- DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA - 

 
1) Histórico Escolar do Ensino Médio. Na impossibilidade de apresentação 
do histórico na data prevista para matrícula, será aceita declaração que 
ateste a conclusão do Ensino Médio. Esta declaração deverá ser substituída 
pelo histórico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de ter a 
matrícula cancelada; 
OBS: Gentileza conferir se o documento não terá partes cortadas no processo de digitalização. 
 

2) Prova de quitação com o Serviço Militar, se do sexo masculino;  
 

3) Prova de quitação com as obrigações eleitorais, 1.º e 2.º turnos, se for o 
caso;  
 

4) Carteira de Identidade;  
 

5) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;  
 

6) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 

7) Comprovante de residência;  
 

8) Foto 3x4, recente.  
 

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

 

 


