
 
 
 

 
 

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. 02 do Edital 004/2020 

 
 
A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, motivada pela falha 
inesperada no sistema de inscrição, torna pública a decisão de retificar os itens 6.1, 6.2 e 6.5 do Edital nº 
004/2020, publicado no D.O.U. em 11/09/2020, seção 3, páginas de 98 a 100, para que, 
 
Onde se lê: 
 
6.1. A relação preliminar dos pedidos de inscrição deferidos será divulgada no site www.progep.ufs.br 

(menu Concursos e Seleções, Docentes, Concursos abertos em 2020, “Página do Edital”) no dia 
02/10/2020. 

6.2. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.progep.ufs.br (menu Concursos e Seleções, 
Docentes, Concursos abertos em 2020, “Página do Edital”), até o dia 02/10/2020, para verificar o 
deferimento de sua inscrição e, no caso de não deferimento, o candidato deverá entrar em contato 
com a Divisão de Recrutamento e Seleção de Pessoal da UFS, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, a partir da divulgação da relação preliminar, para apresentar recurso contra eventual não 
deferimento de inscrição. 

 
6.5. A relação definitiva dos pedidos de inscrição deferidos será divulgada no site www.progep.ufs.br 

(menu Concursos e Seleções, Docentes, Concursos abertos em 2020, “Página do Edital”) no dia 
05/10/2020. 

 
 
Leia-se: 

 
6.1. A relação preliminar dos pedidos de inscrição deferidos será divulgada no site www.progep.ufs.br 

(menu Concursos e Seleções, Docentes, Concursos abertos em 2020, “Página do Edital”) no dia 
06/10/2020. 

6.2. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.progep.ufs.br (menu Concursos e Seleções, 
Docentes, Concursos abertos em 2020, “Página do Edital”), até o dia 06/10/2020, para verificar o 
deferimento de sua inscrição e, no caso de não deferimento, o candidato deverá entrar em contato 
com a Divisão de Recrutamento e Seleção de Pessoal da UFS, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, a partir da divulgação da relação preliminar, para apresentar recurso contra eventual não 
deferimento de inscrição. 

 
6.5. A relação definitiva dos pedidos de inscrição deferidos será divulgada no site www.progep.ufs.br 

(menu Concursos e Seleções, Docentes, Concursos abertos em 2020, “Página do Edital”) no dia 
09/10/2020. 

 
Ficando os demais itens ratificados.  
 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 05 de outubro de 2020.  
 

 
 

Itamar Freitas de Oliveira 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 
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