
 
 
 

 
 

 
A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas torna pública a decisão de retificar o
páginas 32 e 35, para que, Onde se lê: “ 8.1. O início das provas deverá ser realizado num prazo mínimo de 20 
edital no Diário Oficial da União e suas datas, horários, locais de realização e comissões examinadoras serão divulgados, a p
antecedência para o início das provas, no endereço eletrônico www.progep.ufs.br
acessar este endereço eletrônico para identificar os dias, horários e locais de aplicação de sua prova.
máximo de 40 (quarenta) dias consecutivos após a publicação deste edital no Diário Oficial da União e suas datas, horários, l
do dia 08 de agosto de 2017 e no mínimo com 05 (cinco) dias de antecedência para o início das provas, no endereço eletrônico 
Concursos abertos em 2017, “Página do Edital”). Cabe ao candidato acessar este endereço eletrônico para identificar os dias, horários e locais de aplicação de sua prova.
 
Ficando os demais itens ratificados. 
 
 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 

Universidade Federal de Sergipe 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Departamento de Recrutamento e Seleção de Pessoal 
Divisão de Recrutamento e Seleção de Pessoal 

 
RETIFICAÇÃO Nº. 01 do Edital 014/2017 

Reitoria de Gestão de Pessoas torna pública a decisão de retificar o item 8.1, publicado no Diário Oficial da União 
O início das provas deverá ser realizado num prazo mínimo de 20 (vinte) dias e máximo de 40 (quarenta) dias consecutivos após a publicação deste 

edital no Diário Oficial da União e suas datas, horários, locais de realização e comissões examinadoras serão divulgados, a partir do dia 08 de julho de 2017 
www.progep.ufs.br (menu Concursos e Seleções, Docentes, Concursos abertos em 2017, “Página do Edital”). Cabe ao candidato 

ias, horários e locais de aplicação de sua prova.”Leia-se:“ 8.1. O início das provas deverá ser realizado num prazo mínimo de 20 (vinte) dias e 
máximo de 40 (quarenta) dias consecutivos após a publicação deste edital no Diário Oficial da União e suas datas, horários, locais de realização e comissões examinadoras serão d

05 (cinco) dias de antecedência para o início das provas, no endereço eletrônico www.progep.ufs.br
candidato acessar este endereço eletrônico para identificar os dias, horários e locais de aplicação de sua prova.

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 17 de julho de 2017. 
 
 

Ednalva Freire Caetano 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

publicado no Diário Oficial da União em17/07/2017, seção 3, 
(vinte) dias e máximo de 40 (quarenta) dias consecutivos após a publicação deste 

08 de julho de 2017 e no mínimo com 05 (cinco) dias de 
(menu Concursos e Seleções, Docentes, Concursos abertos em 2017, “Página do Edital”). Cabe ao candidato 

O início das provas deverá ser realizado num prazo mínimo de 20 (vinte) dias e 
ocais de realização e comissões examinadoras serão divulgados, a partir 

www.progep.ufs.br (menu Concursos e Seleções, Docentes, 
candidato acessar este endereço eletrônico para identificar os dias, horários e locais de aplicação de sua prova.”. 


