
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-

DEPARTAMENTO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL
Divisão de Recrutamento e Seleção de Pessoal

EDITAL DE SORTEIO Nº 01/2021

A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró
público das vagas que serão providas pelas cotas da Lei nº 12
9.508/2018. 
 
1. Dentre as vagas previstas em 
do Art. 5º, da Lei nº 8.112/90, do Decreto nº 3.298/99 e do Decreto nº 9.508/2018, e outros 20% (vinte 
por cento) serão providas na forma da Lei 12.990/14. 
 
2. Não havendo disponibilidade imediata de vagas para reserva por área de conhecimento/cargos, o 
percentual de reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência será aplicado sobre o número total 
de vagas do edital, a serem distribuídas em procedimento de sorteio público. 
 
2.1. A reserva imediata de vagas para negros será contabilizada quando o quantitativo oferecido no edital 
for igual ou superior a 03 (três) e a cada intervalo de 05 (cinco) vagas a partir da 3ª vaga e quando o 
número de vagas oferecidas em cada 
intervalo de 05 (cinco) vagas para a mesmaárea do conhecimento/cargo
 
2.2. A reserva imediata de vagas para pessoas com deficiência será contabilizada quando o quantitativo 
oferecido no edital for igual ou superior a 05 (cinco) e a cada intervalo de 05 (cinco) vagas a partir da 5ª 
vaga e quando o número de vagas oferecidas em cada 
05 (cinco) e a cada intervalo de 05 (cinco) vaga
vaga.  
 
3. A distribuição do quantitativo d
sorteio público.  
 
3.1. As áreas do conhecimento/cargos presentes no sorteio são disc
 
4. Estarão automaticamente excluídas do sorteio público: 
 
4.1. Para as vagas de negros: a) As áreas de conhecimento/cargos que possuam a partir de 3
para provimento imediato, tendo em vista que já contemplarão a reserva para negros. 
 
4.2. Para as vagas de pessoas com deficiência: a) As áreas de conhecimento/cargos que possuam a partir 
de 5 (cinco) vagas para provimento imediato, tendo em vista que já contemplarão a reserva para pessoas 
com deficiência; b) As áreas de conhecimento/cargos que exijam o provimento necessariamente por 
pessoa com deficiência.  
 
5. À medida que a área de conhecime
de sorteio, salvo se a área de conhecimento/cargo ainda suportar a destinação de mais vagas para 
provimento imediato e desde que não recaia em vaga já reservada para a cota de candidatos 
pessoa com deficiência.  
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A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, torna público
público das vagas que serão providas pelas cotas da Lei nº 12.990/2014 e Decreto

Dentre as vagas previstas em edital (Anexo I), 20% (vinte por cento) serão providas na forma do § 2º, 
do Art. 5º, da Lei nº 8.112/90, do Decreto nº 3.298/99 e do Decreto nº 9.508/2018, e outros 20% (vinte 
por cento) serão providas na forma da Lei 12.990/14.  

idade imediata de vagas para reserva por área de conhecimento/cargos, o 
percentual de reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência será aplicado sobre o número total 
de vagas do edital, a serem distribuídas em procedimento de sorteio público.  

.1. A reserva imediata de vagas para negros será contabilizada quando o quantitativo oferecido no edital 
for igual ou superior a 03 (três) e a cada intervalo de 05 (cinco) vagas a partir da 3ª vaga e quando o 
número de vagas oferecidas em cada área do conhecimento/cargo for igual ou superior a 03 (três) e a cada 

rvalo de 05 (cinco) vagas para a mesmaárea do conhecimento/cargo a partir da 3ª vaga. 

2.2. A reserva imediata de vagas para pessoas com deficiência será contabilizada quando o quantitativo 
recido no edital for igual ou superior a 05 (cinco) e a cada intervalo de 05 (cinco) vagas a partir da 5ª 

vaga e quando o número de vagas oferecidas em cada área do conhecimento/cargo for igual ou superior a 
05 (cinco) e a cada intervalo de 05 (cinco) vagas para a mesmaárea do conhecimento/cargo

. A distribuição do quantitativo de vagas especificado no item 1, dar-se-á no dia 26/07/2021

3.1. As áreas do conhecimento/cargos presentes no sorteio são discriminadas no Anexo I

. Estarão automaticamente excluídas do sorteio público:  

.1. Para as vagas de negros: a) As áreas de conhecimento/cargos que possuam a partir de 3
para provimento imediato, tendo em vista que já contemplarão a reserva para negros.  

.2. Para as vagas de pessoas com deficiência: a) As áreas de conhecimento/cargos que possuam a partir 
(cinco) vagas para provimento imediato, tendo em vista que já contemplarão a reserva para pessoas 

com deficiência; b) As áreas de conhecimento/cargos que exijam o provimento necessariamente por 

. À medida que a área de conhecimento/cargo é sorteada, a mesma é retirada da disputa no próximo ciclo 
de sorteio, salvo se a área de conhecimento/cargo ainda suportar a destinação de mais vagas para 
provimento imediato e desde que não recaia em vaga já reservada para a cota de candidatos 
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Gestão de Pessoas, torna públicoo sorteio 
990/2014 e Decretos nº 3.298/99 e 

, 20% (vinte por cento) serão providas na forma do § 2º, 
do Art. 5º, da Lei nº 8.112/90, do Decreto nº 3.298/99 e do Decreto nº 9.508/2018, e outros 20% (vinte 

idade imediata de vagas para reserva por área de conhecimento/cargos, o 
percentual de reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência será aplicado sobre o número total 

.1. A reserva imediata de vagas para negros será contabilizada quando o quantitativo oferecido no edital 
for igual ou superior a 03 (três) e a cada intervalo de 05 (cinco) vagas a partir da 3ª vaga e quando o 

for igual ou superior a 03 (três) e a cada 
a partir da 3ª vaga.  

2.2. A reserva imediata de vagas para pessoas com deficiência será contabilizada quando o quantitativo 
recido no edital for igual ou superior a 05 (cinco) e a cada intervalo de 05 (cinco) vagas a partir da 5ª 

for igual ou superior a 
a mesmaárea do conhecimento/cargo a partir da 5ª 

á no dia 26/07/2021, por meio de 

riminadas no Anexo I 

.1. Para as vagas de negros: a) As áreas de conhecimento/cargos que possuam a partir de 3 (três) vagas 
 

.2. Para as vagas de pessoas com deficiência: a) As áreas de conhecimento/cargos que possuam a partir 
(cinco) vagas para provimento imediato, tendo em vista que já contemplarão a reserva para pessoas 

com deficiência; b) As áreas de conhecimento/cargos que exijam o provimento necessariamente por 

nto/cargo é sorteada, a mesma é retirada da disputa no próximo ciclo 
de sorteio, salvo se a área de conhecimento/cargo ainda suportar a destinação de mais vagas para 
provimento imediato e desde que não recaia em vaga já reservada para a cota de candidatos negros ou de 



6. O sorteio público ocorrerá na data de 26/07/2021, às 09h00min, na Sala de Reuniões do Conselho 
Universitário – CONSU, localizada no 1º andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária Prof. José 
Aloísio de Campos (Avenida Marechal Rondon, s/nº, Bairro Roza Elze, São Cristóvão/SE, CEP 49100-
000), e, em decorrência da pandemia da covid-19, será transmitido pelos canais disponíveis na internet da 
instituição. 
 
7. A sequência de nomeação em cada área de conhecimento/cargo será divulgada no edital do concurso 
público. 
 
 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 21 de julho de 2021.  
 

 
 

Thaís Ettinger Oliveira Salgado 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 



ANEXO I - Distribuição das vagas do edital 
 

Ampla 
Concorrência 

Cotas (Lei 
12.990/2014) 

Pessoas com 
Deficiência (Decreto 

9.508/2018) 
Total 

08 03 02 13 
 

ANEXO II – Áreas do conhecimento/cargos presentes no sorteio 
 

CAMPUS DE ITABAIANA – CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO CARVALHO 

Depto./ Núcleo Matérias de ensino Nº de Vagas 

Biociências 
Anatomia Humana, Histologia, 

Biofísica e Embriologia 
01 

 
CAMPUS DE LAGARTO – CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. ANTÔNIO GARCIA FILHO 

Depto./ Núcleo Matérias de ensino Nº de Vagas 

Medicina 

Todos os ciclos do curso de 
Medicina (sessões tutoriais, 

conferências, aulas em 
laboratórios, habilidades médicas e 
práticas de ensino na comunidade) 

com ênfase em Ginecologia e 
Obstetrícia 

01 

Medicina 

Todos os Ciclos de Medicina 
(sessões tutoriais, conferências, 

aulas em laboratórios, habilidades 
médicas e práticas de ensino na 

comunidade) com ênfase em 
Radiologia 

01 

Odontologia 

Habilidades pré-clínicas III e IV, 
Clínica Odontológica III e IV, 
Ortodontia, Estágio em Pronto 
Atendimento Odontológico. 

01 

 
CAMPUS DE SÃO CRISTÓVÃO - CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS 

Depto./ Núcleo Matérias de ensino Nº de Vagas 

Biologia Zoologia (Invertebrados) 01 

Computação Engenharia de Software 01 

Comunicação Social 
Cinema, audiovisual e novas 

tecnologias 
01 

Engenharia Civil Materiais de Construção 01 

Engenharia de Pesca e 
Aquicultura 

Geologia de Ambientes 
Aquáticos, Cartografia e 

Geoprocessamento, Navegação, 
e Máquinas e Motores Utilizados 

na Pesca. 

01 

Engenharia Mecânica 
Mecânica dos Sólidos e Sistemas 

Mecânicos 
01 



Nutrição 

Alimentação Institucional; 
Ciência dos Alimentos; Ciências 

Nutricionais; Atividades de 
Estágio e Trabalho de Conclusão 

de Curso 

01 

Psicologia 
Métodos, Procedimentos e 

Técnicas de Investigação em 
Psicologia 

01 

 
CAMPUS DA SAÚDE/HU - CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. JOÃO CARDOSO NASCIMENTO JÚNIOR 

Depto./ Núcleo Matérias de ensino Nº de Vagas 

Medicina 
Saúde da Mulher e Internato 
em Ginecologia e Obstetrícia 

01 

 


