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A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA, considerando o disposto na Lei N. 13.726/2018, torna pública a retificação do Edital N. 
030/2019-PROGEP, publicado na data de 13/12/2019, na página do Concurso Público regido pelo Edital 
N. 052/2018. 

 
Em relação à entrega da documentação para a Prova de Títulos do Cargo de Nutricionista: 

 
Onde se lê:  
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria convoca os candidatos a 
seguir relacionados, habilitados na Etapa I do Concurso Público para o cargo de Nutricionista, e, de 
acordo com o definido no subitem 10.1 do Edital n. 052/2018-PROGEP, a comparecerem, nos dias 6, 7 
e 8 de janeiro de 2020, no horário das 8h às 12h, na sala 354, 3º andar do prédio da Reitoria, 
Prédio 47, campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, para a entrega dos Títulos (Etapa II) 
do referido Concurso. 
Os candidatos deverão entregar seus títulos em envelope fechado, identificado com o nome e cargo ao 
qual está concorrendo. 
As cópias entregues pelos candidatos deverão ser autenticadas em cartório, conforme subitem 10.2 do 
Edital n. 052/2018. 
 
Leia-se:  
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria convoca os candidatos a 
seguir relacionados, habilitados na Etapa I do Concurso Público para o cargo de Nutricionista, e, de 
acordo com o definido no subitem 10.1 do Edital n. 052/2018-PROGEP, a comparecerem, no período 
de 6 a 10 de janeiro de 2020, no horário das 8h às 12h, na sala 354, 3º andar do prédio da Reitoria, 
Prédio 47, campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, para a entrega dos Títulos (Etapa II) 
do referido Concurso. 
Os candidatos poderão entregar seus títulos das seguintes formas: 
- Em envelope fechado com cópias já autenticadas em cartório, identificado com o nome e cargo ao 
qual está concorrendo; ou  
- Em envelope aberto, trazendo cópia simples da documentação e documento original ou cópia 
autenticada para a certificação, sendo o envelope lacrado imediatamente após a conferência, na 
presença do candidato.  
 
 

Santa Maria, 19 de dezembro de 2019. 
 
 

 
          

        Adm. Marcia Helena do Nascimento Lorentz 
                  Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 


