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Considerando o não atendimento de dispositivo legal contido no anexo II 

da Lei 11.091/2005, bem como a recomendação da Procuradoria Federal junto à 

UFSM,  que constatou a não existência dos requisitos exigidos para acesso aos 

cargos públicos de Técnico de Laboratório/Análises Clínicas, Técnico de 

Laboratório/Biologia e Técnico de Laboratório/Química e de Técnico em 

Farmácia, no presente, retifica-se o mesmo para fins de cancelamento parcial do 

concurso público regido pelo Edital de Abertura n. 001/2011-PRRH, destinado ao 

provimento de cargos para ingresso no quadro de servidores Técnico-

Administrativos em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, sendo 

tomadas as seguintes medidas:  

I – Fica cancelado o concurso público para os seguintes cargos: 

a) Técnico de Laboratório/Análises Clínicas – nível de classificação D 

b) Técnico de Laboratório/Biologia – nível de classificação D 

c) Técnico de Laboratório/Química – nível de classificação D 

d) Técnico em Farmácia – nível de classificação D 

II – Os candidatos que se inscreveram para os cargos acima mencionados e 

ora  cancelados receberão a devolução do valor da taxa de inscrição paga, 

mediante os seguintes procedimentos: 

a) Solicitação por e-mail: indicação do nome completo, CPF e dados 

bancários (Banco, Agência e Conta Corrente) do candidato, para o e-mail 

ciaper@ufsm.br, somente para aqueles cujos nomes coincidem exatamente com 

o nome do titular da conta bancária, ou 

b) Solicitação via Correios: Imprimir o Termo de Restituição de Taxa 

de Inscrição, disponível na página do concurso 

(http://www.ufsm.br/concurso/0012011), preencher o Termo com seus dados 

pessoais e bancários. Juntar ao formulário preenchido: cópia do documento de 

identidade e CPF, ficha de inscrição e comprovante original do pagamento da 

taxa de inscrição. Encaminhar toda a documentação à PRRH, no endereço: Pró-

Reitoria de Recursos Humanos/UFSM - Sala 448 - Avenida Roraima, 1000 - 

Cidade Universitária - Bairro Camobi - Santa Maria/RS – CEP 97105-900, ou  

c) Entregar a mesma documentação do item b, pessoalmente, na sala 

448, 4º andar da Administração Central (Reitoria). 

O prazo para envio da solicitação de restituição da taxa de inscrição pelos 

candidatos é até o dia 23 de setembro de 2011. 

III – Ratifica-se o restante do Edital 001/2011-PRRH e suas alterações. 

 

    Santa Maria, 01 de setembro de 2011. 
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