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ANEXO III DO EDITAL 004/2021/PROEST

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Sergipe, torna público o

segundo calendário de processo seletivo de discentes do edital 004/2021/PROEST, para o

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aprendizagem Profissional – PRODAP.

A. De 2 a 9 de setembro:

Inscrições de discentes no SIGAA

Inscrições para as vagas nos Planos de Trabalho aprovados no SIGAA que não realizaram

processo seletivo ou que realizaram mas não restaram discentes a indicar. É obrigatório

para todos os alunos que se inscreverem nos planos aprovados aderir ao Cadastro Único

de bolsistas por meio do SIGAA, declarar vulnerabilidade e anexar documentação, para

concorrerem na condição de prioritários. Alterações dos documentos no CadUni após o

período de inscrições não serão consideradas.

B. De 10 a 13 de setembro:

Comunicação com os discentes inscritos

Os alunos candidatos listados em PRODAP → Processos Seletivos → Gerenciar Processos

Seletivos → Listar Inscritos devem ser comunicados quanto ao local e hora da seleção

Discentes:

Setor proponente e discentes:



através de e-mail por parte dos setores.

C. De 14 a 20 de setembro:

Seleção dos discentes nos setores dos planos aprovados, conforme critérios estabelecidos no plano de
trabalho submetido

Aplicação de prova e/ou entrevista de seleção

D. Dia 21 de setembro:

Envio do resultado preliminar desta etapa da seleção dos discentes

Os setores devem comunicar à PROEST o resultado preliminar por ordem de

classificação através do preenchimento formulário disponível em

https://forms.gle/Hr2n5dNiMb5JZvzr6. Os setores que não enviarem a relação dos

alunos no prazo estipulado neste edital poderão ter seu plano de trabalho indeferido,

perdendo o direito a bolsistas remunerados.

E. Dia 23 de setembro:

Divulgação do resultado preliminar desta etapa da seleção dos discentes

A PROEST divulgará o resultado em seu site.

F. De 24 a 27 de setembro:

Prazo para ingresso com recurso

Os discentes poderão solicitar revisão de sua avaliação através do e-mail do setor

responsável pela proposta do Plano de Trabalho.

G. Dia 29 de setembro:

Envio do resultado final desta etapa da seleção dos discentes

Se houver alteração em relação ao resultado preliminar, os setores devem comunicar à

PROEST o resultado final por ordem de classificação através do preenchimento

Setor proponente e discentes:

Setor proponente:

PROEST:

Discentes:

Setor proponente:

https://forms.gle/Hr2n5dNiMb5JZvzr6


formulário disponível em https://forms.gle/Hr2n5dNiMb5JZvzr6.

H. Dia 1 de outubro:

Divulgação do resultado final desta etapa da seleção dos discentes

A PROEST divulgará o resultado em seu site.

I. De 2 a 5 de outubro:

Cadastro de Aprovados, Reprovados e Indicados à bolsa no sistema

Os setores devem, no SIGAA:

�. Cadastrar, para cada inscrito, a situação de Aprovado ou Reprovado (PRODAP →

Processos Seletivos → Gerenciar Processos Seletivos → Processar Resultados).

Atenção: Todos os classificados são Aprovados, independente do número de vagas.

Após o processamento da Seleção, NÃO É POSSÍVEL REVERSÃO DO RESULTADO.

�. Selecionar, entre os discentes aprovados, os indicados a bolsistas ou voluntários, se

for o caso (PRODAP → Processos Seletivos → Gerenciar Processos Seletivos → Indicar

discentes). Atenção: Antes de indicar, certifique-se de que o inscrito aparece com a

situação de que declarou ser vulnerável.

J. De 6 a 20 de outubro:

Avaliação Acadêmica e Análise Socioeconômica

Consiste na análise das informações socioeconômicas e acadêmicas dos discentes no

Cadastro Único de bolsistas da UFS.

K. Dia 22 de outubro:

Reunião da Comissão Permanente de Acompanhamento do PRODAP

Reunião para homologação do resultado final.

L. Dia 25 de outubro:

Resultado final

PROEST

Setor proponente:

DIPAI/CODAE:

Comissão Permanente de Acompanhamento do PRODAP:

https://forms.gle/Hr2n5dNiMb5JZvzr6


Será divulgada em http://proest.ufs.br, lista dos aprovados nas análises.

M. De 26 de outubro a 3 de novembro:

Assinatura do Termo de Compromisso

Os discentes devem assinar o Termo de Compromisso no SIGAA [Ações Integradas →

PRODAP → MEUS PLANOS DE ATIVIDADE (Assinar Termo de Compromisso)]. Atenção:

Não será possível assinar o Termo de Compromisso após o prazo.

N. Dia 8 de novembro:

Início das atividades

PROEST:

Discentes:

http://proest.ufs.br/

