
 

 
Ministério da Educação 
Serviço Público Federal 

Universidade Federal de Santa Maria 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 

 

COMUNICADO 

 

 

Em decorrência dos esclarecimentos apresentados pelo Registro Nacional de Doadores 

Voluntários de Medula Óssea (REDOME), em 21/02/2022, com a consequente retificação do 

Edital n. 012/2022-PROGEP, de resultado final dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição do concurso público regido pelo Edital n. 006/2022-PROGEP, publicada na página do 

Concurso Público em 22/02/2022, no endereço eletrônico https://www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/, a 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas efetuará a restituição do valor da inscrição aos candidatos que 

efetuaram o pagamento da inscrição e que agora foram incluídos na listagem de candidatos 

isentos como Doadores de Medula Óssea.  

 

Para que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas possa efetuar a restituição, os candidatos 

deverão: 

 

1. Preencher o Termo de Restituição de Valor de Inscrição, anexo a este Comunicado. 

2. Enviar o referido Termo, juntamente com o comprovante de pagamento, à 

Coordenadoria de Concursos, no período de 23/02/2022 a 11/03/2022: 

  - Por e-mail, digitalizado, para concursotae@ufsm.br; ou 

- Entregar pessoalmente na Coordenadoria de Concursos/PROGEP, na sala 354, 

3º andar da Reitoria, campus de Santa Maria/RS, Prédio da Administração Central, no 

horário de expediente, das 8h00min às 12h e das 13h30min às 17h: 

 

 

 

Santa Maria, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Daniel Arruda Coronel  

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

https://www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/


 

                                                               

 

 

 
Ministério da Educação 
Serviço Público Federal 

Universidade Federal de Santa Maria 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 
Eu _______________________________________________________________, portador do 

RG _______________________ e CPF _____________________, inscrito no Concurso Público para 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação regido pelo Edital N. 006/2022, no cargo de 

_____________________________, solicito a devolução, em minha conta bancária, do valor pago na 

inscrição para o referido cargo, em virtude da retificação publicada na página do concurso em 

22/02/2022, em  https://www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/.  

Dados Bancários do Candidato para depósito do valor a ser restituído: 

 

NOME DO TITULAR DA CONTA  

CPF DO TITULAR DA CONTA  

BANCO  

AGÊNCIA  

CONTA  

TIPO DE CONTA/ VARIAÇÃO  

VALOR DA INSCRIÇÃO  

 
 
 
 
 

Local________________________________ e Data ______/______/_______ 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 

 
Observação: encaminhar cópia do comprovante de pagamento juntamente com o Termo de 
Restituição.  

Termo de Restituição de Valor de Inscrição 
Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

Edital n. 006/2022 




