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A  Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  da  Universidade  Federal  de  Sergipe,
torna pública a retificação do edital 004/2021/PROEST, da seleção de Planos de
Trabalho  e  a  inscrição  de  discentes  para  o  Programa  de  Apoio  ao
Desenvolvimento da Aprendizagem Profissional – PRODAP.

Onde se lê:

4.2. Quadro de etapas de submissão, análise, aprovação e divulgação de Planos
de Trabalho:

A. De 22 a 28 de junho:

Submissão dos Planos de Trabalho

(…)

Leia-se:

4.2. Quadro de etapas de submissão, análise, aprovação e divulgação de Planos
de Trabalho:

A. De 22 de junho a 2 de julho:

Submissão dos Planos de Trabalho



(…)

Onde se lê:

8.2. Os setores destinos deverão submeter os planos de trabalho informando o
número  de  bolsistas  solicitado  no  levantamento  feito  pela  Pró-Reitoria  de
Gestão de Pessoas (PROGEP), por meio do Memorando nº 104/2021-PROGEP
enviado a todas as Unidades de Gestão da UFS.

Leia-se:

8.2. Os setores destinos deverão submeter os planos de trabalho informando o
número  de  bolsistas  solicitado  no  levantamento  feito  pela  Pró-Reitoria  de
Gestão de Pessoas (PROGEP), por meio do Memorando nº 104/2021-PROGEP
enviado a todas as Unidades de Gestão da UFS.

8.2.1.  Setores não contemplados por este edital  poderão submeter planos de
trabalho e suas solicitações poderão ser avaliadas pela CAP, dada a possibilidade
de existirem vagas remanescentes.

Onde se lê:

8.3. Não serão aceitas solicitações com número maior de bolsistas do que foi
informado no levantamento citado no item 8.2

Leia-se:

8.3.  Solicitações  com  número  maior  de  bolsistas  do  que  foi  informado  no
levantamento citado no item 8.2 passarão por avaliação da CAP.

Prof. Dr. Marcelo Alves Mendes

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 30 de junho de 2021.


