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1º ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO 
AO CURSO DE DOUTORADO EM HISTÓRIA – UFES 

PROCESSO SELETIVO 2023/1 
 
 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História, área de Concentração em 

História Social das Relações Políticas, da Universidade Federal do Espírito Santo, torna 

público o presente aditivo ao Edital de Doutorado 2023/1, da maneira como segue: 

- No item 2.2.2, onde se lê: “Comprovante de realização de exame de proficiência em uma 

língua estrangeira [...]”, leia-se “Comprovante de realização de exame de proficiência em 

duas línguas estrangeiras [...]”. 

- No item 2.2.2.2, onde se lê: “Caso o(a) candidato(a) tenha cursado o Mestrado no 

PPGHIS/UFES, deve indicar na ficha de inscrição o ano de realização do exame e a língua 

estrangeira, o próprio Programa fará a verificação”, leia-se “Caso o(a) candidato(a) tenha 

cursado o Mestrado no PPGHIS/UFES, deve indicar na ficha de inscrição o ano de 

realização do exame e a língua estrangeira, o próprio Programa fará a verificação. Será 

concedida a dispensa da apresentação da habilitação de língua estrangeira obtida na seleção 

de Mestrado, em prazo máximo de 3 (três) anos, a contar da data da defesa de dissertação”. 

- Nas observações do item 4.1, onde se lê: “As declarações de proficiência em língua 

estrangeira somente serão aceitas se expedidas há menos de 3 (três) anos da data de 

encerramento das inscrições no processo seletivo”, leia-se “As declarações de proficiência 

em língua estrangeira somente serão aceitas se expedidas há menos de 2 (dois) anos da data 

de encerramento das inscrições no processo seletivo”. 

- No Anexo III o link de acesso à página do Tesouro Nacional, onde se lê: “página do Tesouro 

Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br)”, leia-se “página do Tesouro Nacional 

(http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp)”. 

 

Vitória, ES, em 29 de setembro de 2022. 

 

 

 

Prof. Dr. Belchior Monteiro Lima Neto 
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