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NOTA INFORMATIVA 
 

 

Considerando a instabilidade do sistema SIGRH no último dia permitido para a 
anexação da documentação constante no item 9.1 do Edital nº 035/2017-PROGESP, 
comunicamos aos candidatos que o sistema ficará reaberto a partir de hoje, possibilitando a 
anexação até às 23h59min do dia 02/03/2018 (sexta-feira), prazo esse improrrogável. 

Desta forma, além de possibilitar a anexação pelos candidatos que não 
realizaram o procedimento no prazo previsto em edital, será possível aos candidatos que já 
anexaram a documentação realizar novas alterações, ficando válida a última versão salva no 
sistema. 

Ressaltamos que de acordo com o item 9.4 do Edital nº 035/2017-PROGESP e art. 
9º, § 6º da Resolução nº 167/2017-CONSEPE, aqueles candidatos que não anexarem a 
documentação estarão automaticamente ELIMINADOS do concurso, inviabilizando a sua 
participação nas etapas da prova escrita, didática, MPAP e títulos: 

9.1. Após a divulgação da relação definitiva das inscrições homologadas, os candidatos com 
inscrições deferidas deverão entregar eletronicamente os seguintes documentos: 

a) curriculum vitae (preferencialmente na Plataforma Lattes); 

b) cópia dos documentos comprobatórios do currículo, para fins de pontuação na prova de 
títulos, comprometendo-se o candidato pela veracidade das informações; 

c) memorial e Projeto de Atuação Profissional; e 

d) cópia de documento de identificação com foto, conforme item 6.2.2 deste Edital. 

(...) 

9.4. A não entrega da documentação relacionada no item 9.1, no prazo estabelecido, implicará 
na eliminação do candidato.  

 

A divulgação da nota informativa contendo a relação dos candidatos que 
anexaram eletronicamente no prazo legal a documentação constante no item 9.1 ficou 
postergada para o dia 05/03/2018.  

Abaixo encaminhamos um passo a passo, orientando a como realizar a anexação.  

 

Natal/RN, 28 de fevereiro de 2018. 

 
A Coordenadoria de Concursos 

 

 

 



ENTREGA ELETRÔNICA DOS DOCUMENTOS (PERÍODO DE 29/01/2018 A 23/02/2018 A 02/03/2018) 
ACESSAR A ÁREA DO CANDIDATO ATRAVÉS DO SITE WWW.SIGRH.UFRN.BR  

Selecionar a opção “DOCUMENTOS DO CANDIDATO E CURRÍCULO” 

 

 

 

http://www.sigrh.ufrn.br/


 

  

 

 

O CANDIDATO DEVERÁ 

PRIMEIRO DECLARAR O 

PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DA VAGA E A 

VERACIDADE DA 

DOCUMENTAÇÃO, 

CLICANDO NA CAIXA AO 

LADO, DE MODO A 

HABILITAR A ANEXAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO 



APÓS CLICAR NA DECLARAÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO EM DOIS CAMPOS DISTINTOS, 

CONFORME ABAIXO: 

 

 

 

NESTE CAMPO O CANDIDATO DEVERÁ 

ANEXAR O CURRÍCULO LATTES/VITAE 

SIMPLES (SEM OS COMPROVANTES), O 

MPAP E O DOCUMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO COM FOTO 

NESTE CAMPO O CANDIDATO 

DEVERÁ ANEXAR OS DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DO CURRÍCULO 

LATTES/VITAE (DIPLOMAS, 

CERTIFICADOS, PUBLICAÇÕES, 

DECLARAÇÕES, ETC.) 



 

ANEXAÇÃO 1: no campo “Documentos do Candidato” deve ser anexado o Documento de identificação 
com foto, o MPAP e o Currículo Vitae/Lattes Simples (sem os documentos comprobatórios), todos em 

formato “.pdf”, conforme tela abaixo: 
 

 



 

ANEXAÇÃO 2: no campo “Currículo do Candidato” deve ser anexada toda a documentação comprobatória do currículo vitae/lattes, também 
em formato “.pdf”, de acordo com os itens dos Grupos do Anexo XI da Resolução nº 167/2017-CONSEPE. (OBS: os documentos permitidos 

para cada item dos Grupos estão estabelecidos no Capítulo 15 do Edital nº 035/2017-PROGESP) 
 

 

Os documentos 

comprobatórios deverão ser 

anexados em cada Grupo, 

obedecendo a ordem 

sequencial mostrada na tela.  

A documentação correspondente a 

cada item deverá ser anexada 

clicando no botão .  

OBS: Em todos os Grupos poderão 

ser anexados mais de um arquivo 

por item.  

 



 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 1: No GRUPO I, 

somente será pontuada a 

titulação acadêmica mais alta, ou 

seja, não será permitido o 

somatório de mais de um item.  

ATENÇÃO 2: No Grupo I, caso o 

candidato possua mais de uma 

titulação acadêmica no mesmo 

item (ex: 2 doutorados ou 2 

mestrados, etc), será considerado 

apenas aquele que conceda a 

maior pontuação.  

 



 



 

  

 

Após anexar toda a documentação nos Grupos, deverá o candidato 

clicar em “Salvar” para que os documentos possam ser armazenados 

no sistema e, assim, finalizar esta etapa. 



A CONFIRMAÇÃO DE QUE A DOCUMENTAÇÃO FOI DEVIDAMENTE SALVA NO SISTEMA DAR-SE-Á ATRAVÉS DA 

MENSAGEM “Currículo cadastrado(a) com sucesso!”  

 


