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Edital 03/2022 
Seleção 2022.1   

Mestrado e Doutorado Acadêmicos 
 

Retificação III 
 

5 DO CRONOGRAMA 
 
Onde se lê: 
 

 

Divulgação do resultado final preliminar do 
Processo de Seleção (período recursal até 48 
horas após divulgação do resultado – recurso 
deve ser dirigido à Presidência da Comissão 
de Seleção do PPgLitCult, e deverá ser 
enviado, exclusivamente, através do e-mail 
selecaoppglitcult@gmail.com) 

 
06 de julho de 2022 

Período de recursos ao resultado final 07 e 08 de julho de 2022 
 

Divulgação do resultado dos recursos, a partir 
das 18h, no site do PPgLitCult 

12 de julho de 2022 

Divulgação do resultado final do Processo de 
Seleção, a partir das 18h, no site do 
PPgLitCult 

13 de julho de 2022 

 
 
 
Leia-se:  
 

Divulgação do resultado final preliminar do 
Processo de Seleção (período recursal até 48 
horas após divulgação do resultado – recurso 
deve ser dirigido à Presidência da Comissão 
de Seleção do PPgLitCult, e deverá ser 
enviado, exclusivamente, através do e-mail 
selecaoppglitcult@gmail.com) 

 
01 de julho de 2022 

Período de recursos ao resultado final 04 e 05 de julho de 2022 
 

Divulgação do resultado dos recursos, a partir 
das 18h, no site do PPgLitCult 

07 de julho de 2022 
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Divulgação do resultado final do Processo de 
Seleção, a partir das 18h, no site do 
PPgLitCult 

08 de julho de 2022 

 
 

Salvador, 22 de junho de 2022 
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