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ERRATA 02: 
 
Onde se lê no item 2: 
 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
A inscrição pode ser realizada de duas maneiras conforme calendário estabelecido no 
item 9: a) na Secretaria Unificada de Pós-Graduação (SUPG), onde está localizada a 
secretaria do PPGCON/CCJE/UFES (no Anexo I do CCJE, entre os ED I e ED II1), de 
segunda à sexta das 8:00 às 18:00 horas, durante o período de inscrição indicado 
neste edital, pessoalmente pelo candidato ou por outra pessoa portadora de uma 
procuração emitida pelo candidato; b) pelo correio, com envio via SEDEX para o 
endereço do PPGCON, sendo que o prazo da postagem deve estar dentro do período 
de inscrição indicado neste edital para que a inscrição seja homologada. 
 
 
Leia-se: 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
A inscrição pode ser realizada de duas maneiras conforme calendário estabelecido no 
item 9: a) na Secretaria Unificada de Pós-Graduação (SUPG), onde está localizada a 
secretaria do PPGCON/CCJE/UFES (no Anexo I do CCJE, entre os ED I e ED II1), de 
segunda à sexta, conforme datas e horários seguintes: de 02/01/2018 a 10/01/2018 -  
das 8:00 às 18:00 horas; de 11/01/2018 a 31/01/2018 -  das 7:00 às 13:00 horas, 
durante o período de inscrição indicado neste edital, pessoalmente pelo candidato ou 
por outra pessoa portadora de uma procuração emitida pelo candidato; b) pelo correio, 
com envio via SEDEX para o endereço do PPGCON, sendo que o prazo da postagem 
deve estar dentro do período de inscrição indicado neste edital para que a inscrição 
seja homologada. 
 
 
 
Vitória/ES, 19 de dezembro de 2017. 
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