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ERRATA II  

 

Errata ao edital nº 26/2022 do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas não 

ocupadas na primeira edição do SiSU 2021 para ingresso no semestre letivo de 2021.2 e 

cadastro de suplente nos cursos presenciais da Unidade Acadêmica de Serra Talhada 

(UAST), Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e Unidade  

Acadêmica de Belo Jardim (UABJ). 
 

Onde lê-se: 
 

UFRPE 

ETAPA DATA 

Publicação do edital em:  http://ufrpe.br/br  06/05/2022 

Período de Inscrição em: 

http://www.chamadacomplementar.ufrpe.br/inscricao 

16 a 20/05/2022 

Divulgação das Inscrições Homologadas 26/05/2022 

Divulgação do Resultado Preliminar em:  http://ufrpe.br/br  27/05/2022 

Período para envio eletrônico da documentação exigida para 

cadastramento, por meio do site  https://sigps.ufrpe.br/sigps  para 

candidatos APROVADOS e SUPLENTES 

30/05 a 03/06/2022 

Período para retificação ou solicitação de cadastramento para 

retardatários com envio eletrônico da documentação exigida, por 

meio do site  https://sigps.ufrpe.br/sigps  para candidatos 

APROVADOS  e SUPLENTES 

07 a 09/06/2022 

Período para envio de recurso após análise da banca de 

heteroidentificação para os candidatos APROVADOS e 

SUPLENTES  

07 a 09/06/2022 

Divulgação do Resultado Final 20/06/2022 

Confirmação de vínculo dos ingressantes com o curso do 

semestre 2021.2 

21 a 24/06/2022 

Previsão de Início das aulas do semestre letivo de 2021.2 27/06/2022 
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Leia-se: 

 

UFRPE 

ETAPA DATA 

Publicação do edital em:  http://ufrpe.br/br  06/05/2022 

Período de Inscrição em: 

http://www.chamadacomplementar.ufrpe.br/inscricao 

16 a 20/05/2022 

Divulgação das Inscrições Homologadas 26/05/2022 

Divulgação do Resultado Preliminar em:  http://ufrpe.br/br  27/05/2022 

Período para envio eletrônico da documentação exigida para 

cadastramento, por meio do site  https://sigps.ufrpe.br/sigps  para 

candidatos APROVADOS e SUPLENTES 

30/05 a 03/06/2022 

Período para retificação ou solicitação de cadastramento para 

retardatários com envio eletrônico da documentação exigida, por 

meio do site  https://sigps.ufrpe.br/sigps  para candidatos 

APROVADOS e SUPLENTES 

07 a 08/06/2022 

Período para envio de recurso após análise da banca de 

heteroidentificação para os candidatos APROVADOS e 

SUPLENTES  

07 a 08/06/2022 

Divulgação do Resultado Final 20/06/2022 

Confirmação de vínculo dos ingressantes com o curso do 

semestre 2021.2 

21 a 24/06/2022 

Previsão de Início das aulas do semestre letivo de 2021.2 27/06/2022 

 

 

12 de maio de 2022 

 

Marcelo Brito Carneiro Leão 

Reitor 

 

Maria do Socorro de Lima Oliveira 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
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