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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 01 AO 

EDITAL PROGEP/REITORIA/IFS Nº 003/2022 
 
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
SERGIPE considerando o processo IFS n° 23060.002256/2022-66, torna pública a decisão de retificar o item 
18 do Edital PROGEP/REITORIA/IFS Nº 003/2022, de 1º de novembro de 2022, publicado o extrato no 
D.O.U. em 03/11/2022, Seção 3, pág. 57, e na íntegra no endereço eletrônico 
http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-progep/2022, para que 
 

Onde se lê: 

18. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do edital de abertura 
03/11/2022 

Site do IFS e D.O.U. 

Envio de pedido de impugnação do edital 

04/11/2022 
Até às 23h59 (horário de Brasília) 

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

Resultado dos pedidos de impugnação 
Até 08/11/2022 

Site do IFS 

Período de inscrição 

10/11/2022 a 24/11/2022 
através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 

Período de solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 

10/11/2022 a 16/11/2022 
através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 

Resultado preliminar da isenção 17/11/2022 
Site do IFS 

Recursos contra indeferimento da isenção 

18/11/2022 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

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

Resultado definitivo da isenção da taxa de inscrição 
Até 21/11/2022 

Site do IFS 

http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-progep/2022
mailto:selecao.pss@ifs.edu.br
https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
mailto:selecao.pss@ifs.edu.br
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Divulgação da relação preliminar de inscrições 
deferidas 

Até 01/12/2022 
Site do IFS 

Recursos contra indeferimento de inscrição 

02/12/2022 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

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

Divulgação da relação definitiva de inscrições 
deferidas 

Até 06/12/2022 
Site do IFS 

Período para os membros das Comissões 
Examinadora e Organizadora informarem situação de 

impedimento ou suspeição para participação no 
processo seletivo. 

Portaria Nº 688/2019 (Anexo XVI) 

06/12/2022 e 08/12/2022 
através do e-mail selecao.pss@ifs.edu.br 

 

Divulgação da convocação para a Prova Prática e a 
Entrevista 

 

16/12/2022 
Site do IFS 

Período previsto para a realização da Prova Prática e 
da Entrevista 

19/12/2022 a 03/01/2023  

Divulgação do resultado preliminar da Prova Prática 
e da Entrevista 

Até 05/01/2023 
Site do IFS 

 
Interposição de recurso em relação ao resultado 

preliminar da Prova Prática e da Entrevista 

 

06/01/2023 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 
 

Divulgação do resultado final da Prova Prática e da 
Entrevista 

 

Até 11/01/2023 
Site do IFS 

Período de avaliação da Prova de Títulos 12/01/2023 a 19/01/2023 

Divulgação do resultado preliminar da Prova de 
Títulos 

Até 23/01/2023 
Site do IFS 

Interposição de recurso em relação ao resultado 
preliminar da Prova de Títulos 

24/01/2023 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 

Divulgação do resultado final da Prova de Títulos 
Até 27/01/2023 

Site do IFS 

Divulgação do resultado preliminar do Processo 
Seletivo 

Até 30/01/2023 
Site do IFS 

Interposição de recurso em relação ao resultado 
preliminar do Processo Seletivo 

31/01/2023 
até às 23h59 (horário de Brasília)  

através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 

mailto:selecao.pss@ifs.edu.br
mailto:selecao.pss@ifs.edu.br
https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
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Divulgação da convocação para o procedimento de 
heteroidentificação dos candidatos autodeclarados 

negros (pretos ou pardos) 

01/02/2023 
Site do IFS 

Período previsto para a realização do procedimento 
de heteroidentificação dos candidatos 

autodeclarados negros 

02/02/2023 a 03/02/2023 
Site do IFS 

 
Divulgação do resultado preliminar do 
procedimento de heteroidentificação 
 

 
Até 06/02/2023 

Site do IFS 

Interposição de recurso em relação ao resultado 
preliminar do procedimento de heteroidentificação 

07/02/2023 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

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

Divulgação do resultado final do procedimento de 
heteroidentificação dos candidatos autodeclarados 

negros (pretos ou pardos) 

Até 09/02/2023 
Site do IFS 

Divulgação do resultado final do Processo Seletivo 
Até 10/02/2023  

Site do IFS e D.O.U. 

 

Leia-se: 

18. DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do edital de abertura 
03/11/2022 

Site do IFS e D.O.U. 

Envio de pedido de impugnação do edital 

04/11/2022 
Até às 23h59 (horário de Brasília) 

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

Resultado dos pedidos de impugnação 
Até 08/11/2022 

Site do IFS 

Período de inscrição 

10/11/2022 a 24/11/2022 
através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 

Período de solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 

10/11/2022 a 16/11/2022 
através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 

Resultado preliminar da isenção 17/11/2022 
Site do IFS 

Recursos contra indeferimento da isenção 

18/11/2022 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

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

mailto:selecao.pss@ifs.edu.br
mailto:selecao.pss@ifs.edu.br
https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
mailto:selecao.pss@ifs.edu.br
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Resultado definitivo da isenção da taxa de inscrição 
Até 21/11/2022 

Site do IFS 

Divulgação da relação preliminar de inscrições 
deferidas 

Até 01/12/2022 
Site do IFS 

Recursos contra indeferimento de inscrição 

02/12/2022 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

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

Divulgação da relação definitiva de inscrições 
deferidas 

Até 06/12/2022 
Site do IFS 

Período para os membros das Comissões 
Examinadora e Organizadora informarem situação de 

impedimento ou suspeição para participação no 
processo seletivo. 

Portaria Nº 688/2019 (Anexo XVI) 

06/12/2022 e 08/12/2022 
através do e-mail selecao.pss@ifs.edu.br 

 

Divulgação da convocação para a Prova Prática e a 
Entrevista 

 

16/12/2022 
Site do IFS 

Período previsto para a realização da Prova Prática e 
da Entrevista 

19/12/2022 a 06/01/2023  

Divulgação do resultado preliminar da Prova Prática 
e da Entrevista 

Até 11/01/2023 
Site do IFS 

 
Interposição de recurso em relação ao resultado 

preliminar da Prova Prática e da Entrevista 

 

12/01/2023 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 
 

Divulgação do resultado final da Prova Prática e da 
Entrevista 

 

Até 18/01/2023 
Site do IFS 

Período de avaliação da Prova de Títulos 19/01/2023 a 26/01/2023 

Divulgação do resultado preliminar da Prova de 
Títulos 

Até 30/01/2023 
Site do IFS 

Interposição de recurso em relação ao resultado 
preliminar da Prova de Títulos 

31/01/2023 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 

Divulgação do resultado final da Prova de Títulos 
Até 06/02/2023 

Site do IFS 

Divulgação do resultado preliminar do Processo 
Seletivo 

Até 08/02/2023 
Site do IFS 

mailto:selecao.pss@ifs.edu.br
mailto:selecao.pss@ifs.edu.br
https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
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Interposição de recurso em relação ao resultado 
preliminar do Processo Seletivo 

09/02/2023 
até às 23h59 (horário de Brasília)  

através do link 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf 

Divulgação do resultado preliminar do  
Processo Seletivo após recursos 

Até 13/02/2023 
Site do IFS 

Divulgação da convocação para o procedimento de 
heteroidentificação dos candidatos autodeclarados 

negros (pretos ou pardos) 

14/02/2023 
Site do IFS 

Período previsto para a realização do procedimento 
de heteroidentificação dos candidatos 

autodeclarados negros 

15/02/2023 a 16/02/2023 
Site do IFS 

 
Divulgação do resultado preliminar do 
procedimento de heteroidentificação 
 

 
Até 23/02/2023 

Site do IFS 

Interposição de recurso em relação ao resultado 
preliminar do procedimento de heteroidentificação 

24/02/2023 
até às 23h59 (horário de Brasília) 

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

Divulgação do resultado final do procedimento de 
heteroidentificação dos candidatos autodeclarados 

negros (pretos ou pardos) 

Até 28/02/2023 
Site do IFS 

Divulgação do resultado final do Processo Seletivo 
Até 02/03/2023 

Site do IFS e D.O.U. 

 

 
Ficando os demais itens ratificados. 

 

 

Aracaju/SE, 16 de dezembro de 2022. 

 
 

Carlos Menezes de Souza Júnior 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf
mailto:selecao.pss@ifs.edu.br

