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A prova de conteúdo do processo seletivo para o Doutorado em História (PPGHis/Ufes) será 

realizada no dia 15 de agosto de 2022, das 13h às 17h, na sala 113 do prédio Bárbara Weinberg 

(próximo à cantina do Onofre no CCHN - Campus Goiabeiras). 
 

Link com a localização do prédio Bárbara Weinberg: 

https://goo.gl/maps/cCLzU9G6K2Z2ZgvbA 

 

- Os candidatos deverão comparecer no local e horário marcado com máscaras de proteção 

facial, e deverão permanecer de máscara de proteção facial cobrindo totalmente nariz e boca 

durante todo o período de realização da etapa presencial. Deverão trazer máscaras reservas caso 

necessário trocá-las. 
- Será disponibilizado álcool para higienização das mãos. 
- Será respeitado o distanciamento social entre os candidatos. 
- Será priorizada a ventilação natural. 
- Sugere-se que o candidato utilize garrafa de água própria (transparente e sem rótulos). 
 

A prova de conteúdo é etapa regida pelas normas do Edital de Seleção ao Curso de Doutorado 

em História/UFES - Processo Seletivo 2022/2 (o candidato não poderá alegar desconhecimento 

do conteúdo). 
 

NORMAS DE APLICAÇÃO DA PROVA DE CONTEÚDO (item 5 do edital) 
1. Não será permitida a consulta a qualquer material bibliográfico e/ou anotações após o ingresso 

na sala de provas. Serão eliminados(as) os(as) candidatos(as) que recorrerem a qualquer material 

não previsto no edital ou não autorizado previamente pela banca.  
2. Para ter acesso à sala de provas, os(as) candidatos(as) deverão apresentar, à entrada, 

documento de identificação oficial com foto.  
3. Haverá tolerância de até 30 minutos na entrada, desde que nenhum candidato(a) tenha se 

retirado.  
4. Não será permitido o uso de fones de ouvido, celulares, computadores, tablets, ou qualquer 

outro equipamento eletrônico que armazene, receba ou transmita informações. Os celulares e 

demais aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados (inclusive alarmes) e dentro de 

bolsas ou no chão, durante todo o tempo de duração da prova, sob pena de desclassificação do(a) 

candidato(a).  
5. A prova deverá ser redigida à mão, em língua portuguesa, com a utilização de caneta preta ou 

azul. A secretaria fornecerá as folhas de resposta e rascunho. Ao término da prova, todo o 

material deverá ser devolvido.  
6. Em hipótese alguma serão corrigidos os rascunhos das provas.  
7. Não será permitida qualquer forma de comunicação entre os(as) candidatos(as), nem 

tampouco o empréstimo de qualquer espécie de material entre os(as) candidatos(as) durante a 

permanência na sala de provas.  

https://goo.gl/maps/cCLzU9G6K2Z2ZgvbA
https://historia.ufes.br/sites/historia.ufes.br/files/field/anexo/edital_de_selecao_doutorado_2022-2_-_retificado_versao_01_08_2022.pdf
https://historia.ufes.br/sites/historia.ufes.br/files/field/anexo/edital_de_selecao_doutorado_2022-2_-_retificado_versao_01_08_2022.pdf
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8. Ao término do exame, os(as) três últimos(as) candidatos(as) serão convidados(as) a 

acompanhar a desidentificação das provas junto à Secretaria do PPGHis. 


