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DOUTORADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

SELEÇÃO PARA ALUNO REGULAR – TURMA 2021/1 

 

ERRATA 03/2021  

Onde se lê no Item 9. CRONOGRAMA: 

a) Pedido de isenção de inscrição para candidatos(as) que se enquadram na situação 

prevista no item5.3 : 21/10/2020 a 30/10/2020. 

 

b) Resultado dos pedidos de isenção de inscrições: até 06/11/2020. 

 

c) Inscrições via formulário eletrônico: de 19/10/2020 a 31/01/2021. 

 

d) Divulgação da lista de inscrições deferidas: até 03/02/2021. 

 

e) Prazo para protocolar recurso: 48 horas após divulgação das inscrições deferidas (04 

e 05/02/2020). 

 

f) Divulgação da lista de aprovados na Etapa Eliminatória do processo seletivo: até 

10/02/2021. 

 

g) Prazo para candidato(a) protocolar recurso sobre resultado da Etapa Eliminatória: até 

48 horas após a divulgação dos aprovados no site do Programa (11 e 12/02/2021). 

 

h) Realização das Entrevistas (Etapa 3): 17/02/2021 e 18/02/2021. 

 

i) Divulgação do Resultado Final: 22/02/2021. 

 

j) Prazo para candidato(a) protocolar recurso sobre resultado Final: até 48 horas após a 

divulgação dos aprovados no site do Programa (23 e 24/02/2021). 

 

k) Matrícula dos candidatos aprovados: de 01/03/2021 a 05/03/2021. 

 

Leia-se: 

a) Pedido de isenção de inscrição para candidatos(as) que se enquadram na situação 

prevista no item5.3 : 21/10/2020 a 30/10/2020. 

 

b) Resultado dos pedidos de isenção de inscrições: até 06/11/2020. 

 

c) Inscrições via formulário eletrônico: de 19/10/2020 a 31/01/2021. 

 

d) Divulgação da lista de inscrições deferidas: até 03/02/2021. 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

 

 

 

e) Prazo para protocolar recurso: 48 horas após divulgação das inscrições deferidas (04 

e 05/02/2020). 

 

f) Realização das Entrevistas: 24/02/2021 período da tarde e noite. 

 

g) Divulgação do Resultado Final: 03/03/2021 

 

h) Prazo para candidato(a) protocolar recurso sobre resultado Final: até 48 horas após a 

divulgação dos aprovados no site do Programa (04 e 05/03/2021). 

 

i) Matrícula dos candidatos aprovados: de 15/03/2021 a 19/03/2021. 

 

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2021. 
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