
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL N. 005/2006 – PRRH,  DE  06  DE ABRIL DE 2006
CONCURSO PÚBLICO

O  PRÓ-REITOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA  torna público o resultado do julgamento dos recursos 
recebidos no prazo estipulado pelos Editais N. 002/2005 – PRRH e 003/2005 – PRRH, 
discriminados abaixo; e divulga demais informações:

Cargo: Enfermeiro 

– Processos n. 23081.004437/2006-69 e n. 23081.004366/2006-02: concedida cópia da 
folha de resposta. 

– Processos n. 23081.004411/2006-11,  23081.004421/2006-56,  23081.004393/2006-
77,  23081.004168/2006-31,  23081.004423/2006-45: indeferidos

– Processos n. 23081.004408/2006-05,  23081.004432/2006-36,  23081.004414/2006-
54: deferidos em relação a anulação  da questão 13.

Cargo: Arquivista 

- Processos n. 23081.004333/2006-54,  23081.004412/2006-65: deferido, retificando o 
gabarito da questão n. 16, passando a ser a alternativa correta a  letra “D” e questão n. 
37 passa a ser a alternativa correta a letra “A”.

- Processos n. 23081.004115/2006-10,  23081.004431/2006-91:  deferido, retificando o 
gabarito da questão n. 16, passando a ser a alternativa correta a  letra “D”. 

- Processo n. 23081.004422/2006-09: deferido, retificando o gabarito da questão n. 37, 
passando a ser a alternativa correta a  letra “A”. 

Cargo:  Técnico em Enfermagem

- Processos n. 23081.004430/2006-47, 23081.004399/2006-44, 23081.004425/2006-34, 
23081.004420/2006-10,  23081.004400/2006-31,  23081.004365/2006-50, 
23081.004388/2006-64,  23081.004415/2006-07,  23081.004434/2006-25, 
23081.004438/2006-11: deferido, anulando a questão n. 39. 

- Processo 23081.004419/2006-87: indeferido.
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

- Processo n. 23.081.004371/2006-15: indeferido.
Cargo: Técnico de Laboratório/Análises Clínicas

- Processo n. 23081.004377/2006-84, 23081.004433/2006-81 e 23081.004336/2006-98: 
deferido, retificando o gabarito da questão n.38, passando a ser a alternativa correta a 
letra “C”

- Processo n. 23081.004372/2006-51, 23081.004424/2006-90, 23081.004427/2006-23, 
23081.004344/2006-34: indeferidos

Cargo: Técnico em Farmácia

- Processo n. 23081.004407/2006-52 e 23081.004363/2006-61: deferido, retificando o 
gabarito da questão n. 38, passando a ser a alternativa correta a letra “C”.

Cargo: Instrumentador Cirúrgico



- Processo n. 23081.004439/2006-58 e 23081.004391/2006-88: deferido, retificando o 
gabarito da questão n. 11, passando a ser a alternativa correta a letra “E”

Cargo: Farmacêutico/Habilitação
-    Processo n. 23081.004426/2006-89, 23081.004409/2006-41 e 23081.004373/2006-04: 
deferido, anulando a questão n. 06.

- Processo n. 23081.004387/2006-10: deferido, anulando a questão n. 13.

- Processo n. 23081.004334/2006-07 e 23081.004160/2006-74: indeferidos.

Nos  processos  acima  mencionados,  outros  questionamento  foram indeferidos. 
Para os demais cargos não houveram recursos. 

A  nova  listagem  dos  candidatos  aprovados  estará  disponível  no  site 
www.ufsm.br/concurso, a partir do dia 11/04/2006. 

Os candidatos ao concurso que interpuseram recursos poderão tomar ciência dos 
resultados na sala n. 448, 4° andar do Prédio da Administração Central, Campus, do dia 
11/04/2006 ao dia 19/04/2006, preferencialmente no horário das 14h às 17h. Após este 
período os processos dos recursos serão arquivados.

Os  candidatos  aprovados  na  prova  escrita  objetiva  que  indicaram situação  de 
deficiência no ato da inscrição,  para os cargos de Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem, 
ficam convocados  a  comparecer  no  prédio  do  Antigo  Hospital  Universitário,  à  Rua 
Floriano  Peixoto,  n.  1750,  sub-solo,  no  dia  12/04/06,  às  8h30min  a  fim  de  serem 
submetidos à Perícia Médica da UFSM. De acordo com os subitens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9, 3.10 e 3.11, do  Edital n. 002/2005 –PRRH/UFSM, 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.

O resultado da prova de Títulos para os cargos de Médico/Cirurgia Pediátrica e 
Médico/Patologia estará disponível no site www.ufsm.br/concurso a partir das 9h do dia 
11/04/2006, quando iniciará a contagem do prazo de recursos, conforme estabelecido no 
subitens 6.3 e 6.7 do ítem 6 do Edital n. 002/2005-PRRH/UFSM. Os recursos que por 
ventura  ocorrerem,  com  relação  ao  resultado  da  prova  de  Títulos,  deverão  ser 
protocolados  junto  à  Divisão  de  Arquivo  Geral/UFSM,  no  horário  das  8  horas  às 
11h30min e das 14 horas  às 17h30min, até às 9 horas do dia 13/04/06.

Os  candidatos  aprovados  de  acordo  com  os  Editais  n.002/2005  e  003/2005-
PRRH/UFSM poderão verificar a classificação obtida a partir do dia 18/04/2006 no site 
www.ufsm.br/concurso.

Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  pelo  telefone  (55)3220  8440-
CIAPER/PRRH-UFSM.

Santa Maria, 06 de abril de 2006

                                                                                                                                         João 
Pillar Pacheco de Campos

                                                                                                                    Pró-Reitor
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