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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
DECISÃO
Processo nº 23108.079984/2021-91
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – NÍVEL MESTRADO

Edital complementar 02 ao Edital de Seleção n° 03/2021 Mestrado em Enfermagem RETIFICAÇÃO do
período Inscrições para o Processo Seletivo do PPG Enfermagem.
Devido à alta demanda para liberação de cadastro de usuário externo pelo protocolo central da UFMT,
comunicamos que:
1. O candidato deverá pagar a taxa de inscrição e realizar a primeira etapa do cadastro no SEI, na
data limite de 30/09/2021, por meio do link: https://www.ufmt.br/pagina/sei1591839050/1018.
2. Para ativar o cadastro, o candidato receberá uma mensagem no seu e-mail informando que é necessário
apresentar os seguintes documentos (cópia comprovante de residência (atual); cópia de RG e CPF ou
outro documento de identidade no qual conste CPF). Além de encaminhar esses documentos para o email: sei@ufmt.br , o candidato deverá encaminhar cópia para secretaria do PPG Enfermagem:
ppgenfermagemcba@ufmt.br
3. O candidato deverá, após liberação do seu cadastro de usuário externo, via SEI, protocolar sua
inscrição, apresentando o comprovante de pagamento e a documentação, EXCEPCIONALMENTE,
até o dia 04/10/2021 às 23:59h (horário de Cuiabá).
Onde se lê:
Período de inscrições 27 a 30.09.21
Leia se :
Período de inscrições 27 a 04.10.21

Prof. Dr. Gímerson Erick Ferreira
Presidente da Banca Examinadora do Processo Seletivo
Documento assinado eletronicamente por GIMERSON ERICK FERREIRA, Docente da Universidade
Federal de Mato Grosso, em 30/09/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3966038 e
o código CRC 95E20798.
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