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          A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA torna 
público que a partir das 10 horas do dia 24 de outubro de 2013, estará disponível o resultado 
preliminar da prova escrita objetiva do Concurso Público regido pelo Edital  n. 016/2013-PROGEP. 

De acordo com o estabelecido no item 6.2 do Edital, o desempenho individual da prova 
objetiva poderá ser consultado na página http://coral.ufsm.br/concurso/0162013/, utilizando a 
data de nascimento e o número de inscrição ou número único do candidato. O número único do 
candidato consta na Guia de Recolhimento, no campo “número de referência”, excluindo-se o 
“99” do início do número.  

A partir das 10 horas do dia 24 de outubro de 2013 até as 10 horas do dia 29 de outubro 
de 2013 serão admitidos recursos, devidamente fundamentados, relativos ao conteúdo das 
questões e/ou ao gabarito, os quais poderão ser individuais ou coletivos, dirigidos à Pró-Reitora de 
Gestão de Pessoas/UFSM e protocolados, em horário de expediente, junto ao Departamento de 
Arquivo Geral (DAG), Prédio da Administração Central da UFSM, Campus. O horário de 
funcionamento do DAG é das 8h às 11h30min e das 14h às 17h30min, exceto sábados, domingos e 
feriados. 

O candidato que desejar interpor recurso referente a dúvidas quanto ao preenchimento da 
sua folha de respostas poderá obter cópia da mesma junto a Comissão Permanente do Vestibular 
(COPERVES), no Campus da UFSM. O horário de funcionamento da COPERVES é das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados. 

Não serão aceitos recursos via postal, fax e internet, assim como os interpostos fora do 
prazo estabelecido (item 6.6 do Edital n. 016/2013-PROGEP). 

O formulário para encaminhamento de recurso, os modelos de provas e os gabaritos estão 
disponíveis na página  http://coral.ufsm.br/concurso/0162013/. 
 Maiores informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de Concursos/PROGEP/UFSM, 
pelo telefone (55) 3220 8225. 

 
 

Santa Maria, 22 de outubro de 2013. 
 
 
 
 

   Vania de Fátima Barros Estivalete 
                                          Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 


