
NOTA OFICIAL 

 

COMISSÃO GESTORA DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DA UNIVASF - CG-PS-ICG 2020 

 

Tendo em vista o cenário mundial de pandemia e o retorno gradual das atividades 

tomando todos os cuidados de segurança orientados pelos órgãos de saúde, a Comissão 

Gestora informa que: 

 

Foi publicado o Edital Complementar no 32 de 20/10/2020 que normatiza a matrícula 

online excepcionalmente enquanto durar os efeitos da pandemia. 
 

No dia 26/10/2020 será divulgado o Resultado Parcial da avaliação dos questionários 

socioeconômicos (Grupos L1, L2, L9 e L10) dos candidatos da chamada regular. Quanto 

aos candidatos do 1º remanejamento, ainda no mês de novembro será retomada a 

avaliação socioeconômica. Sendo assim, os candidatos devem ficar bem atentos ao e-

mail cadastrado no Sistema Sase. Caso não estejam mais o utilizando, favor solicitar 

alteração através do e-mail (sase@univasf.edu.br). 
 

No dia 26/10/2020 será divulgado o Resultado Parcial das Perícias Multiprofissionais 

(Grupos L9, L10, L13 e L14). Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de recurso. As 

demais perícias serão realizadas em 23/11/2020 (previsão). 
 

Os candidatos autodeclarados PPI (Grupos L2, L6, L10 e L14) que farão matrícula online 

no 2º remanejamento e os que já realizaram matrícula por procuração, devem ficar 

atentos para convocação a fim de realizar a heteroidentificação de forma remota, em 

cronograma que será divulgado posteriormente. 
 

Como os servidores estão trabalhando em sua maioria de forma remota, os candidatos, 

preferencialmente, podem obter informações pelo site do processo seletivo - 

http://ingressodiscente.univasf.edu.br/index.php/ingresso-discente/ps-icg-2020. 
 

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato por e-mail 

(sase@univasf.edu.br) ou por telefone (2101-6764), pois o atendimento presencial 

continua suspenso. 

 

CRONOGRAMA  
 

26/10/2020 – Resultado Parcial da avaliação socioeconômica da chamada regular; 

26/10/2020 – Resultado Parcial das Perícias Multiprofissionais já realizadas; 

30/10/2020 – Divulgação do 2º remanejamento. 
 

Agradecemos a compreensão de todos! 

Comissão Gestora do PS-ICG 2020 

Petrolina-PE, 22 de outubro de 2020. 
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