
 
 
 

 
 

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 008/2021 

 
A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, considerando o Memorando Eletrônico nº 91/2021 – 
INFRAUFS, torna pública a decisão de prorrogar o período de inscrição do edital 008/2021, publicado no Diário Oficial da União em 
02/08/2021, seção 3, páginas 117 a 124, para que,  
 
Onde se lê: 
 
2.2 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico www.progep.ufs.br (menu Concursos e 
Seleções, Docentes, Concursos abertos em 2021, “Página do Edital”), a partir das 9 horas do dia 09 de agosto de 2021 até às 23 horas 
e 59 minutos do dia 07 de setembro de 2021 (horário local). 
 
2.4 Imediatamente após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá, no mesmo endereço eletrônico, imprimir a Guia 
de Recolhimento da União (GRU), gerada exclusivamente no sistema de inscrição e específica da área selecionada pelo candidato, e 
efetuar o pagamento no período de 09 de agosto de 2021 a 08 de setembro de 2021, nas agências ou caixas eletrônicos do Banco do 
Brasil 
 
2.5 Não será aceita a inscrição cujo pagamento for efetuado após o dia 08 de setembro de 2021, ou cujo pagamento seja realizado em 
desacordo com este Edital. 
 
2.11 A efetivação da inscrição fica condicionada à confirmação do recolhimento da taxa de inscrição junto ao Banco do Brasil até o dia 
08 de setembro de 2021 
 
7.10 O candidato que tiver sua solicitação de isenção indeferida deverá proceder ao pagamento da GRU, até o dia 08 de setembro de 
2021, conforme determina este Edital. Caso o candidato não efetue o pagamento até essa data, não terá sua inscrição efetivada. 
 
9.1 A relação preliminar dos pedidos de inscrição deferidos será divulgada no site www.progep.ufs.br (menu Concursos e Seleções, 
Docentes, Concursos abertos em 2021, “Página do Edital”) no dia 15 de setembro de 2021, data esta em que o candidato deverá acessar 
para verificar o deferimento de sua inscrição. 
 
9.4 A relação definitiva dos pedidos de inscrição deferidos será divulgada no site www.progep.ufs.br(menu Concursos e Seleções, 
Docentes, Concursos abertos em 2021, “Página do Edital”) no dia 20 de setembro de 2021. 
 
 
Leia-se: 
 
 
2.2 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico www.progep.ufs.br (menu Concursos e 
Seleções, Docentes, Concursos abertos em 2021, “Página do Edital”), a partir das 9 horas do dia 09 de agosto de 2021 até às 23 horas 
e 59 minutos do dia 10 de setembro de 2021 (horário local). 
 
2.4 Imediatamente após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá, no mesmo endereço eletrônico, imprimir a Guia 
de Recolhimento da União (GRU), gerada exclusivamente no sistema de inscrição e específica da área selecionada pelo candidato, e 
efetuar o pagamento no período de 09 de agosto de 2021 a 13 de setembro de 2021, nas agências ou caixas eletrônicos do Banco do 
Brasil 
 
2.5 Não será aceita a inscrição cujo pagamento for efetuado após o dia 13 de setembro de 2021, ou cujo pagamento seja realizado em 
desacordo com este Edital. 
 
2.11 A efetivação da inscrição fica condicionada à confirmação do recolhimento da taxa de inscrição junto ao Banco do Brasil até o dia 
13 de setembro de 2021 
 
7.10 O candidato que tiver sua solicitação de isenção indeferida deverá proceder ao pagamento da GRU, até o dia 13 de setembro de 
2021, conforme determina este Edital. Caso o candidato não efetue o pagamento até essa data, não terá sua inscrição efetivada. 
 
9.1 A relação preliminar dos pedidos de inscrição deferidos será divulgada no site www.progep.ufs.br (menu Concursos e Seleções, 
Docentes, Concursos abertos em 2021, “Página do Edital”) no dia 20 de setembro de 2021, data esta em que o candidato deverá acessar 
para verificar o deferimento de sua inscrição. 
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9.4 A relação definitiva dos pedidos de inscrição deferidos será divulgada no site www.progep.ufs.br(menu Concursos e Seleções, 
Docentes, Concursos abertos em 2021, “Página do Edital”) no dia 23 de setembro de 2021. 
 
 
Ficando os demais itens ratificados. 
 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 01 de setembro de 2021. 
 
 
 

Thais Ettinger Oliveira Salgado 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 
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