
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL Nº 34/2020/PROGRAD 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O APOIO PEDAGÓGICO  

LICENCIANDOS/AS NA ESCOLA 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe – UFS, considerando o disposto na 

Resolução nº 11/2014/CONSU, Resolução n°. 08/2016/CONSU, Resolução nº 04/2018/CONSU e o 

Decreto nº. 7.234, de 19 de julho de 2010, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições 

para seleção de estudantes para recebimento de bolsas do Projeto de Apoio Pedagógico-Licenciandos (as) 

na Escola (PROLICE), dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Ciências Biológicas, Dança, 

Pedagogia, Física, Geografia, História, Letras Português, Letras Espanhol presencial, Letras Espanhol 

EAD, Letras Inglês presencial, Letras Português e Francês, Pedagogia e Química. 

 

Edital n° 34/2020/PROGRAD – RETIFICAÇÃO N° 03 

 

Onde se lê:  

 

17. O cronograma do presente Edital se dá na forma da tabela a seguir: 

Fases Datas 

Lançamento do Edital 10 de novembro de 2020 

Inscrição dos/as candidatos/as 11 a 16 de novembro de 2020 

Divulgação da lista de inscritos por 

cada coordenador/a por e-mail. 
17 de novembro 

Análise da carta de intenção 

pelos(as) coordenadores(as) de 
Planos de Trabalho 

18 a 20 de novembro 

Análise socioeconômica 23 a 24 de novembro 

Divulgação do resultado parcial 
25 de novembro de 2020 (no site www.prograd.ufs.br e 
envio de e-mail corresponde da inscrição realizada)  

Prazo recursal 26 e 27 de novembro de 2020  

Divulgação do resultado final 

Após 30 de novembro de 2020 (no site 

www.prograd.ufs.br e envio de e-mail correspondente da 
inscrição realizada) 

Envio do Termo de 

Responsabilidade pelo/a candidato/a 
selecionado/a 

Até o dia 5 de dezembro de 2020 

18. Fica estabelecido como prazo recursal de dois dias úteis, via e-mail de inscrição, a contar da data 

de divulgação do resultado. O modelo para o recurso consta no Anexo VI do presente Edital. 
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Leia-se: 

17. O cronograma do presente Edital se dá na forma da tabela a seguir: 

Fases Datas 

Lançamento do Edital 10 de novembro de 2020 

Inscrição dos/as candidatos/as 11 a 19 de novembro de 2020 

Divulgação da lista de inscritos por 
cada coordenador/a por e-mail. 

20 de novembro 

Análise da carta de intenção 

pelos(as) coordenadores(as) de 
Planos de Trabalho 

23 a 24 de novembro 

Análise socioeconômica 25 a 27 de novembro 

Divulgação do resultado parcial 
30 de novembro de 2020 (no site www.prograd.ufs.br e 

envio de e-mail corresponde da inscrição realizada)  

Prazo recursal 1 e 2 de dezembro de 2020  

Divulgação do resultado final 
Após 3 de dezembro de 2020 (no site www.prograd.ufs.br 

e envio de e-mail correspondente da inscrição realizada) 

Envio do Termo de 

Responsabilidade pelo/a candidato/a 
selecionado/a 

Até o dia 9 de dezembro de 2020 

18. Fica estabelecido como prazo recursal de dois dias úteis, via e-mail de inscrição, a contar da 

data de divulgação do resultado. O modelo para o recurso consta no Anexo VI do presente 

Edital. 

 

 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 16 de novembro de 2020. 

 

Profa. Dr. Dilton Cândido Santos  Maynard 

Pró-Reitor de Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 


