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A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Espírito Santo- PPGENF/UFES, no uso de suas 

atribuições, publica 1ª Retificação do Edital PPGENF/UFES 01/2022, para nele 

fazer constar que: 

 
 
No item 5.4.1 Considerações sobre a Prova de Títulos:  
 
Onde se lê: 
 
O candidato deverá organizar os arquivos identificados em sequência de acordo 
com o Anexo VI. 
 
 
b) A documentação comprobatória deverá ser entregue impressa e 
presencialmente na secretaria do PPGENF, conforme cronograma, e, será́ 
avaliada baseando-se nos critérios descritos no Anexo VI. Cada documento 
comprobatório apresentado só́ será́ considerado para a pontuação em um único 
quesito, respeitada a pontuação máxima por quesito.  
  
Deve se lê: 
 
O candidato deverá organizar os arquivos identificados em sequência de 
acordo com o Anexo VI. 
 
 
b) A documentação comprobatória deverá ser enviada por e-mail, conforme 
cronograma, e, será́ avaliada baseando-se nos critérios descritos no Anexo VI. 
Cada documento comprobatório apresentado só́ será́ considerado para a 
pontuação em um único quesito, respeitada a pontuação máxima por quesito.  
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Mirian Fioresi 

 
Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem/ Universidade Federal do Espírito Santo 
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