
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL PROGEP/REITORIA/IFS Nº 03/2021 

 

A PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – PROGEP, no uso de suas atribuições legais e 

tendo em vista o que consta no Edital PROGEP/REITORIA/IFS Nº 03/2021, referente ao 

processo seletivo simplificado destinado à contratação, por tempo determinado, de 

Profissional Técnico Especializado, de nível superior, para atender às necessidades 

temporárias de excepcional interesse público no IFS, torna pública a decisão de retificar o 

cronograma, para que,                                                                                                                          
 

Onde se lê: 
 

Período para realização da Prova prática 

(LIBRAS) e Entrevista (Psicopedagogia) 
20/10/2021 a 22/10/2021 

 Resultado preliminar da Prova prática 

(LIBRAS) e da Entrevista (Psicopedagogia)  

26/10/2021  

(Site do IFS - http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-

progep/2021) 

Período para interposição de recurso  

contra o resultado preliminar da Prova 

prática (LIBRAS) e da Entrevista 

(Psicopedagogia) 

27/10/2021 

(através do e-mail selecao.pss@ifs.edu.br) 

Resultado final da Prova prática (LIBRAS) e 

da Entrevista (Psicopedagogia) 

01/11/2021 

(Site do IFS - http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-

progep/2021) 

Período para envio dos documentos para a 

prova de títulos 

03/11/2021 

(através do e-mail selecao.pss@ifs.edu.br) 

Período de Avaliação dos Títulos 04/11/2021 a 07/11/2021 

Resultado preliminar da Avaliação dos 

títulos 

09/11/2021 

(Site do IFS - http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-

progep/2021) 

Período para interposição de recurso contra 

o resultado preliminar da Avaliação dos 

títulos  

10/11/2021 

(através do e-mail selecao.pss@ifs.edu.br) 

Resultado Final  

12/11/2021 

(Site do IFS - http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-

progep/2021) 
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Leia-se: 
 

 
Período para realização da Prova prática 

(LIBRAS) e Entrevista (Psicopedagogia) 
20/10/2021 a 27/10/2021 

 Resultado preliminar da Prova prática 

(LIBRAS) e da Entrevista (Psicopedagogia)  

04/11/2021  

(Site do IFS - http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-

progep/2021) 

Período para interposição de recurso  

contra o resultado preliminar da Prova 

prática (LIBRAS) e da Entrevista 

(Psicopedagogia) 

05/11/2021 

(através do e-mail selecao.pss@ifs.edu.br) 

Resultado final da Prova prática (LIBRAS) e 

da Entrevista (Psicopedagogia) 

12/11/2021 

(Site do IFS - http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-

progep/2021) 

Envio dos documentos para a prova de 

títulos 

16/11/2021 

(através do e-mail selecao.pss@ifs.edu.br) 

Período de Avaliação dos Títulos 18/11/2021 a 26/11/2021 

Resultado preliminar da Avaliação dos 

títulos 

30/11/2021 

(Site do IFS - http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-

progep/2021) 

Período para interposição de recurso contra 

o resultado preliminar da Avaliação dos 

títulos  

01/12/2021 

(através do e-mail selecao.pss@ifs.edu.br) 

Resultado Final  

Até 10/12/2021 

(Site do IFS - http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-

progep/2021) 

 
Ficando as demais datas ratificadas.  
 
 

Aracaju/SE, 18 de outubro de 2021. 
 

Paulo Durval Barreto de Araújo  
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas/Substituto 
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