
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (RP)

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (PROGRAD/UFS), 

no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições do processo seletivo de 

professores da rede pública de Sergipe para atuar como preceptores do Programa Residência 

Pedagógica (RP), nos termos do presente Edital, do Edital nº 01/2020/CAPES e da Portaria nº 

259/2019/CAPES, que dispõe sobre a concessão de bolsas e o regime de colaboração.

Edital nº 18

 

Onde se lê: O cronograma do presente edital se dá na forma da tabelaabaixo:

 
Etapas 

Publicação do edital  

Inscrição dos candidatos  

Divulgação da lista preliminar dos 
inscritos 

Prazo recursal 

Resultado final dos inscritos 

Entrevistas 

Divulgação do resultado preliminar

Prazo recursal 

Divulgação do resultado final  
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PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (RP)

 

 

de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (PROGRAD/UFS), 

no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições do processo seletivo de 

professores da rede pública de Sergipe para atuar como preceptores do Programa Residência 

(RP), nos termos do presente Edital, do Edital nº 01/2020/CAPES e da Portaria nº 

259/2019/CAPES, que dispõe sobre a concessão de bolsas e o regime de colaboração.

8/2020/PROGRAD - RETIFICAÇÃO nº 02

O cronograma do presente edital se dá na forma da tabelaabaixo:

Data 

07 de agosto de 2020 

De 10 a 21 de agosto de 2020 

Divulgação da lista preliminar dos 25 de agosto de 2020 

26 de agosto de 2020 

28 de agosto de 2020 

31 de agosto a 8 de setembro de 2020 

Divulgação do resultado preliminar 10 de setembro de 2020, em www.prograd.ufs.br

11 de setembro de 2020 

A partir do dia 15 de setembro de 2020, 
emwww.prograd.ufs.br 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTOR DO PROGRAMA RESIDÊNCIA 
PEDAGÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (RP) 

de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (PROGRAD/UFS), 

no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições do processo seletivo de 

professores da rede pública de Sergipe para atuar como preceptores do Programa Residência 

(RP), nos termos do presente Edital, do Edital nº 01/2020/CAPES e da Portaria nº 

259/2019/CAPES, que dispõe sobre a concessão de bolsas e o regime de colaboração. 
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O cronograma do presente edital se dá na forma da tabelaabaixo: 

www.prograd.ufs.br 
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Leia-se: O cronograma do presente edital se dá na forma da tabelaabaixo:

 
Etapas 

Publicação do edital  

Inscrição dos candidatos  

Divulgação da lista preliminar dos 
inscritos 

Prazo recursal 

Resultado final dos inscritos 

Entrevistas 

Divulgação do resultado preliminar

Prazo recursal 

Divulgação do resultado final  
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SERVIÇO PÚBLICO 
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O cronograma do presente edital se dá na forma da tabelaabaixo: 

Data 

07 de agosto de 2020 

De 10 a 21 de agosto de 2020 

Divulgação da lista preliminar dos 25 de agosto de 2020 

26 de agosto de 2020 

28 de agosto de 2020 

31 de agosto a 8 de setembro de 2020 

Divulgação do resultado preliminar 11 de setembro de 2020, em www.prograd.ufs.br

14 de setembro de 2020 

A partir do dia 16 de setembro de 2020, 
emwww.prograd.ufs.br 

 

www.prograd.ufs.br 


