
  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Programa de Pós-Graduação em Letras 

 

RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS 001 E 002/2018 
 

Retificação do Cronograma dos Editais 001 e 002/2018 de abertura dos 
Processos de Seleção para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado 

em Letras em 2018/2. 

 
Onde se lê: 

 

“9. CRONOGRAMA 
 
 

 
DATA ATIVIDADES 

14/03 a 01/04 Divulgação do edital 

02/04 a 06/04 Pedido de isenção de taxas até às 18h 

09/04 Publicação da lista de deferimento dos pedidos de isenção 

09/04 a 11/04 Interposição de recurso administrativo para pedidos de isenção 

Indeferidos até às 18h 

13/04 Publicação da lista final de pedidos de isenção deferidos 

16/04 a 23/04 Retirada da declaração de isenção na Secretaria (SIP) 

16/04 a 07/05 Inscrição para o processo seletivo PPGL 2018 

25/05 Publicação da lista de deferimento das inscrições 

25 a 28/05 Interposição de recurso administrativo para inscrições 

Indeferidas até às 18h 

01/06 Publicação da lista final de deferimento das inscrições 

06/06 Prova escrita de conhecimentos específicos 

27/07 Divulgação do resultado da prova escrita 

27 a 29/06 Interposição de recurso administrativo para o resultado da prova 

escrita 

04/07 Divulgação do julgamento dos recursos da prova escrita e do 

resultado homologado do processo seletivo 

com a classificação dos candidatos 

“ 



*De acordo com o item 7.2 dos referidos editais, “será garantida a participação nas etapas 
subsequentes aos candidatos com recursos em tramitação, porém a correção das provas 
dos candidatos nessa situação somente deverá ser feita após o julgamento do recurso e 
caso a eliminação do candidato tenha sido revertida”. 

Leia-se: 

 

“9. CRONOGRAMA 

 

DATA ATIVIDADES 

14/03 a 01/04 Divulgação do edital 

02/04 a 06/04 Pedido de isenção de taxas até às 18h 

11/04 Publicação da lista de deferimento dos pedidos de isenção 

11/04 a 13/04 Interposição de recurso administrativo para pedidos de isenção 

Indeferidos até às 18h 

16/04 Publicação da lista final de pedidos de isenção deferidos 

16/04 a 23/04 Retirada da declaração de isenção na Secretaria (SIP) 

16/04 a 07/05 Inscrição para o processo seletivo PPGL 2018 

25/05 Publicação da lista de deferimento das inscrições 

25 a 28/05 Interposição de recurso administrativo para inscrições 

indeferidas até às 18h 

01/06 Publicação da lista final de deferimento das inscrições e dos 

projetos de pesquisa deferidos 

01/06 a 04/06 Interposição de recurso administrativo para os projetos de 

pesquisa indeferidos até às 18h* 

06/06 Prova escrita de conhecimentos específicos 

07/06 Publicação da lista final de deferimento dos projetos de 

pesquisa. 

27/06 Divulgação do resultado da prova escrita 

27 a 29/06 Interposição de recurso administrativo para o resultado da prova 

escrita 

04/07 Divulgação do julgamento dos recursos da prova escrita e do 

resultado homologado do processo seletivo 

com a classificação dos candidatos 

“ 

Vitória, 27 de maio de 2018. 
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Coordenadora do PPGL/Ufes 



 


