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PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA

APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - PRODAP

RETIFICAÇÃO DO ANEXO III DO EDITAL 004/2021/PROEST

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Sergipe, torna pública a

retificação do anexo III 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:

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.

Leia-se:

Discentes:



A. De 2 a 9 de setembro:

Inscrições de discentes no SIGAA

Inscrições para as vagas nos Planos de Trabalho aprovados no SIGAA que encontram-se

com vagas a preencher. Os planos que têm processos seletivos já realizados, com

discentes classificados para serem indicados à bolsa, devem realizar novo processo

seletivo para formar um cadastro de reserva. Permanece o resultado final publicado no

primeiro processo seletivo e, portanto, os discentes classificados não precisam se

reinscrever. Estes permanecem na prioridade de indicação à bolsa, obedecendo a ordem

de classificação.

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.

Prof. Dr. Marcelo Alves Mendes

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 2 de setembro de 2021.

Discentes:


