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O PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA comunica aos participantes do Concurso Público
realizado no dia 30/11/2003, que a relação em ordem alfabética dos aprovados, na prova
escrita objetiva, com os respectivos pontos e os gabaritos estarão afixados no hall dos
prédios da Administração Central – Campus da UFSM, Centro de Ciências Sociais e
Humanas no centro da cidade, e no site www.ufsm.br/concurso,  a partir das 09 horas do
dia 02/12/2003, quando iniciará a contagem do prazo de recursos, conforme estabelecido
nos subitens 6.3, 6.4 e 6.5 do ítem 6 do Edital n. 007/2003-PRRH. Os recursos que, por
ventura, ocorrerem deverão ser protocolados junto à Divisão de Arquivo Geral/UFSM, no
horário de expediente, a partir das 09 horas do dia 02/12/2003 até às 09 horas do dia
04/12/2003, quando encerra o prazo de recursos.

Os candidatos aprovados na prova escrita que indicaram situação de dificiência
na ficha de inscrição, para os cargos de Assistente em Administração, Laboratorista e
Técnico em Agropecuária, ficam convocados a comparecer no prédio do Antigo Hospital
Universitário, à rua Floriano Peixoto, n. 1750, sub-solo, no dia 10/12/2003, às 8h30min, a
fim de serem submetidos à perícia médica da UFSM. De acordo com os subitens 3.2, 3.3 e
3.4 do item 3 do Edital 007/2003 – PRRH, os candidatos deverão estar munidos de
Documento de Identificação e Laudo Médico, atestando a espécie e o grau de deficiência
com referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID),
bem como a provável causa da deficiência. O não comparecimento do candidato no horário
e data estabelecida significa a permanência do candidato na listagem geral dos classificados
no concurso público.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (055) 220-8440,
CIAPER/PRRH.

Santa Maria, 01 de dezembro de 2003.

                                                                            José Horlando Rocha Martins
Pró-Reitor de Recursos Humanos.

http://www.ufsm.br/concurso

