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EDITAL N. 013/2011-PRRH,  

RESULTADO DOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO 

 

 

A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA MARIA torna público o resultado do julgamento dos recursos referentes ao concurso 

público realizado no dia 02 de outubro de 2011 e regido pelo Edital n. 001/2011-PRRH, conforme 

discriminado abaixo: 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE 

 (28 processos) 

 Nº 23081.014389/2011-84; 23081.014409/2011-17; 

23081.014381/2011-18; 23081.014401/2011-51; 

23081.014412/2011-31; 23081.014391/2011-53; 

23081.014396/2011-86; 23081.014279/2011-12; 

23081.014341/2011-76; 23081.014342/2011-11; 

23081.014343/2011-65; 23081.014318/2011-81; 

- questão 27: alteração de gabarito (alternativa C) 

 Nº 23081.014318/2011-81- questão 02: mantida 

- questão 11: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito (alternativa C) 

 Nº 23081.014372/2011-27-  

- questão 08: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito (alternativa C) 

 Nº 23081.014254/2011-19 

- questão 03: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão 36: mantida 

 Nº 23081.014192/2011-45 

- questão 03: mantida 

- questão 16: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito (alternativa C) 

 Nº 23081.014247/2011-17 

- questão 03: mantida 

- questão 20: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão 31: mantida 

- questão 35: mantida 

 Nº 23081.014355/2011-90 

- questão 03: mantida 

- questão 20: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão 31: mantida 

 Nº 23081.014366/2011-70 

- questão 04: mantida 

- questão 08: mantida 

 Nº 23081.014371/2011-82 

- questão 03: mantida 

- questão 29: mantida 

 Nº 23081.014193/2011-90 

- questão 04: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito 

(alternativa C) 

- questão 36: mantida 

 Nº 23081.014339/2011-05 

- questão 06: mantida 

- questão 08: mantida 

- questão 13: mantida 

- questão 15: mantida 

- questão 31: mantida 

- questão 38: mantida 

 Nº 23081.014379/2011-49 

- questão 38: mantida 

 Nº 23081.014394/2011-97 

- questão 08: mantida 

- questão 14: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito 

(alternativa C) 

 Nº 23081.014217/2011-19 

- questão 27: alteração de gabarito 

(alternativa C) 

- questão 36: mantida 

- questão 38: mantida 

 Nº 23081.014392/2011-06 

- questão 08: mantida 

- questão 11: mantida 

- questão 14: mantida 

- questão 24: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito 

(alternativa C) 

- questão 29: mantida 
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- questão 15: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito (alternativa C) 

 Nº 23081.014254/2011-19 

- questão 03: mantida 

- questão 27: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão 36: mantida 

- questão 36: mantida 

- questão 38: mantida 

 Nº 23081.014217/2011-19 

- questão 27: alteração de gabarito 

(alternativa C) 

- questão 36: mantida 

- questão 37: mantida 

 

 

CARGO: AUXILIAR EM  ADMINISTRAÇÃO 

 (19 processos) 

 Nº 23081.014301/2011-24 

- questão 08: mantida 

 Nº 23081.014347/2011-43  

- questão 11: mantida 

- questão 14: mantida 

 Nº 23081.014221/2011-79 

- questão 05: mantida 

 Nº 23081.014222/2011-13 

- questão 05: mantida 

 Nº 23081.014219/2011-08 

- questão 03: mantida 

 Nº 23081.014194/2011-34  

- questão 11: mantida 

 Nº 23081.014408/2011-72 

- questão 05: mantida 

 Nº 23081.014307/2011-00 

- questão 22: mantida 

 Nº 23081.014229/2011-35 

- questão 21: mantida 

 Nº 23081.014317/2011-37 

- questão 11: mantida 

- questão 21: mantida 

 Nº 23081.014329/2011-61 

- questão 11: mantida 

- questão 22: mantida 

 Nº 23081.014378/2011-02 

- questão 05: mantida 

 Nº 23081.014419/2011-52  

- questão 14: mantida 

 Nº 23081.014249/2011-14 

- questão 11: mantida 

 Nº 23081.014402/2011-03  

- questão 21: mantida 

- questão 22: mantida 

 Nº 23081.014404/2011-94  

- questão 20: mantida 

- questão 22: mantida 

 Nº 23081.014227/2011-46 

- questão 22: mantida 

- questão 25: mantida 

 Nº 23081.014348/2011-98 

- questão 22: mantida 

 Nº 23081.014367/2011-14 

- revisão de cartão (mantido) 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 (20 processos) 

 Nº 23081.014405/2011-39; 23081.014416/2011-19; 

23081.014280/2011-47; 23081.014345/2011-54; 

23081.014230/2011-60; 23081.014283/2011-81;  

- questão 27: ANULADA 

 Nº 23081.014299/2011-93 

- questão 12: mantida 

- questão 38: mantida 

 Nº 23081.014403/2011-40;  23081.014262/2011-65;   

- questão 37: mantida 

 Nº 23081.014411/2011-96 

 Nº 23081.014344/2011-18 

- questão 11: mantida 

 Nº 23081.014352/2011-56 

- questão 10: mantida 

 Nº 23081.014310/2011-15 

- revisão de cartão (mantido) 

 Nº 23081.014325/2011-83 

- revisão de cartão (mantido) 

 Nº 23081.014320/2011-51 

- revisão de cartão (mantido) 
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- questão 01: mantida 

 Nº 23081.014407/2011-28 

- questão 07: mantida 

 Nº 23081.014250/2011-31 

- questão 38: mantida 

 Nº 23081.014395/2011-31 

- questão 39: mantida 

 Nº 23081.014284/2011-25 

- revisão de cartão (mantido) 

 Nº 23081.014264/2011-54 

- revisão de cartão (mantido) 

 

 

CARGO: ASSISTENTE DE LABORATÓRIO 

 (4 processos) 

 Nº 23081.0143289/2011-17 

- questão 10: mantida 

- questão 21: mantida 

 Nº 23081.014397/2011-21 

- questão 06: mantida 

- questão 39: alteração de gabarito (alternativa E) 

 Nº 23081.014413/2011-85 

- questão 39: alteração de gabarito (alternativa E) 

 Nº 23081.014368/2011-69 

- questão 06: mantida 

- questão 39: alteração de gabarito (alternativa E) 

 

 

CARGO: MÉDICO/GASTROENTEROLOGISTA 

 (2 processos) 

 Nº 23081.014393/2011-42 

- questão nº 2: mantida 

- questão nº 12: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão nº 25: mantida 

 Nº 23081.014288/2011-11 

- questão nº 12: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão nº 21: mantida 

 

 

CARGO: MÉDICO/NEUROLOGISTA 

 (1 processo) 

 Nº 23081.014414/2011-20 

- questão nº 19: mantida 

- questão nº 32: mantida 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

 (1 processo) 

 Nº 23081.014410/2011-41 

- questão nº 02: mantida 
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CARGO: OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E TV 

 (5 processos) 

 Nº 23081.014377/2011-50 

- questão 08: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão 20: mantida 

- questão 33: mantida 

- questão 34: mantida 

- questão 36: mantida 

 Nº 23081.014319/2011-26 

- questão 08: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão 10: alteração de gabarito (alternativa E) 

- questão 19: mantida 

- questão 20: mantida 

- questão 21: mantida 

- questão 36: mantida 

 Nº 23081.014417/2010-63 

- questão 08: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão 10: alteração de gabarito (alternativa E) 

 Nº 23081.014286/2011-14 

- questão 08: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão 10: alteração de gabarito (alternativa E) 

 Nº 23081.014400/2011-14 

- questão 08: alteração de gabarito (alternativa C) 

- questão 19: mantida 

- questão 20: mantida 

- questão 34: mantida 

- questão 36: mantida 

  2. De acordo com o item 5.6 do Edital 001/2011-PRRH, os processos de nº 

23081.014445/2011-81,  23081.014446/2011-25 e 23081.014458/2011-50 foram indeferidos por 

terem sido interpostos fora do prazo estabelecido.  

3. Considerando os resultados dos recursos, divulga que o novo desempenho dos candidatos 

poderá ser consultado utilizando o número de inscrição, constante no boleto bancário, e a data de 

nascimento do candidato. Os candidatos também poderão consultar a nova listagem, em ordem 

alfabética, por cargo, dos que obtiveram a nota mínima para habilitação, conforme Anexo I do Edital 

n. 001/2011-PRRH (instruções específicas).  

4. De acordo com o Edital n. 001/2011-PRRH, e considerando os resultados dos recursos 

relativos à anulação de questões, a pontuação correspondente às questões anuladas será atribuída a 

todos os candidatos. Para os candidatos que já obtiveram o acerto nestas questões, não haverá 

alteração. Nos casos em que houve alteração do gabarito, as provas foram corrigidas em função do 

novo gabarito. 

5. Os candidatos poderão tomar ciência dos resultados dos recursos na sala n. 448, 4º andar 

do Prédio da Administração Central - Campus, no período de 26 de outubro a 1º de novembro de 

2011, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, mediante identificação. Após este 

período, os processos serão arquivados. 

 

Santa Maria, 24 de outubro de 2011. 

 

 

 

                                                                                   Vania de Fátima Barros Estivalete 

Pró-Reitora de Recursos Humanos. 


