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CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES 

 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal 

do Espírito Santo (PPGSC/UFES) convoca os candidatos da área de Política e 

Gestão em Saúde, classificados no Processo Seletivo de Mestrado de 2021 (Edital 

PPGSC/UFES nº 03/2021) nas colocações de nº 12 a 16 (segundo a sexto 

suplente), a se matricularem no curso de Mestrado em Saúde Coletiva, para 

ocuparem bolsa de mestrado do Programa de Demanda Social da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES-DS). 

Dessa maneira, é imprescindível que o candidato esteja apto a se tornar 

bolsista no programa CAPES-DS, conforme normas constantes na Portaria Capes nº 

76, de 14 de abril de 2010 e na página https://prppg.ufes.br/bolsas-capes-ds, diante 

do caráter excepcional desta convocação. 

A documentação para a matrícula encontra-se listada no item “8” do Edital 

PPGSC/UFES nº 03/2021 e o formulário de matrícula no curso encontra-se 

disponível, sob o nome “Formulário Matrícula Mestrado 2021”, na seção de Anexos 

da página a seguir: https://saudecoletiva.ufes.br/pt-br/processo-seletivo-mestrado-

em-saude-coletiva-turma-2021. 

O prazo para atendimento da convocação se encerra em 22/10/2021. Não 

obstante tal prazo, solicitamos aos candidatos convocados que não tenham 

interesse ou possibilidade de atender a esta convocação que informem o 

PPGSC/UFES de sua indisponibilidade o mais breve possível, por meio do e-mail 

ppgsc.ufes@gmail.com, a fim de que outros suplentes sejam convocados. 

 

Vitória-ES, 18 de outubro de 2021. 

 

Prof. Dr. Edson Theodoro dos Santos Neto 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

CCS/UFES 
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