
 

     

 

EDITAL n° 13/2020 

 

SERVIÇO PÚBLICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE LICENCIANDOS (AS) PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe – UFS , no uso de suas atribuições, torna pública 

a abertura de inscrições para seleção de estudantes para recebimento de bolsas de Iniciação à Docência e cadastro 

de reserva para atuação no Programa de Iniciação à Docência – PIBID, em atendimento à Portaria Capes nº 

259/2019, dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 

Língua Espanhola, História, Geografia, Pedagogia, Física, Química e Filosofia, nos termos do presente Edital, em 

atendimento ao Edital nº 02/2020/CAPES. 

Edital nº 13/2020/PROGRAD - RETIFICAÇÃO nº 02 

 

PONTO 11 

 

Onde se lê: As inscrições ocorrerão por meio de envio de ficha de inscrição (Anexo I), 

devidamente preenchida, bem como dos documentos listados no item 15, em arquivo PDF 

ÚNICO, para os e-mails listados no item 17 deste edital, até às 23h59min do dia 07 de julho de 

2020. 

 

Leia-se: As inscrições ocorrerão por meio de envio de ficha de inscrição (Anexo I), 

devidamente preenchida, bem como dos documentos listados no item 15, em arquivo PDF 

ÚNICO, para os e-mails listados no item 18 deste edital, até às 23h59min do dia 10 de julho de 

2020. 

. 

 

PONTO 13 

 

Onde se lê: O cronograma do presente Edital se dá na forma da tabela a seguir: 

 

Fases Datas 

Lançamento do Edital 19 de junho de 2020 

Inscrição dos candidatos 22 de junho a 07 de julho de 2020 

Entrevistas 09 a 16 de julho de 2020 

Divulgação do resultado 

parcial 

20 de julho de 2020 (no site www.prograd.ufs.br e 

envio de e-mail corresponde da inscrição realizada)  

Prazo recursal 21 de julho de 2020 

Divulgação do resultado 

final 

24 de julho de 2020 (no site www.prograd.ufs.br e 

envio de e-mail corresponde da inscrição realizada) 

 

Leia-se: O cronograma do presente Edital se dá na forma da tabela a seguir: 

Etapas Data 

Publicação do edital  19 de junho de 2020 

http://www.prograd.ufs.br/
http://www.prograd.ufs.br/


 

     

 

EDITAL n° 13/2020 

 

SERVIÇO PÚBLICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

 

Inscrição dos candidatos  22 de junho a 10 de julho de 2020 

Divulgação da lista preliminar 

dos inscritos 

13 de julho de 2020 

Prazo recursal 14 de julho de 2020 

Resultado final dos inscritos 15 de julho de 2020 

Entrevistas 16 a 24 de julho de 2020 

Divulgação do resultado 

preliminar 

27 de julho de 2020 (no site www.prograd.ufs.br 

e envio de e-mail corresponde da inscrição 

realizada) 

Prazo recursal 28 de julho de 2020 

Divulgação do resultado final  30 de julho de 2020 (no site www.prograd.ufs.br 

e envio de e-mail corresponde da inscrição 

realizada) 

13.1 Cabe ao(à) coordenador(a) de núcleo comunicar aos estudantes inscritos os 

pedidos deferidos ou indeferidos no ato da inscrição, assim como divulgar o 

resultado final dos inscritos. 
13.2 Os meios de divulgação para esse fim são os mesmos designados no item 17 do 

presente edital. 

 

 

http://www.prograd.ufs.br/
http://www.prograd.ufs.br/

