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RETIFICAÇÃO DO EDITAL N. 075, DE 11 DE JUNHO DE 2015. 

 
Faço pública a retificação do Edital N.075/2015, publicado no DOU de 16/06/2015, na Seção 3, 

páginas 59 a 65: 
 
No Anexo I, na página 64, na área de Anatomia/Morfologia do Departamento de Morfologia/Centro de 
Ciências da Saúde, no item 4, incluir: 
 
4. Tipos de provas 
V) Prova Prática. 
 
4.1. Detalhamento da Prova Prática: 
  
Peso 
A prova prática, como parte integrante da prova didática versará sobre o programa de pontos. 
A prova prática será avaliada com nota de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), sendo que cada acerto terá valor 
proporcional da nota máxima sobre o número de estruturas anatômicas previamente marcadas pela 
Comissão Examinadora. 
 
Modelo 
A prova prática constará da identificação visual e registro escrito, em formulário fornecido, de estruturas 
anatômicas previamente marcadas pela Comissão Examinadora com alfinetes em peças cadavéricas 
humanas secas e úmidas. O candidato disporá de 1 (um) minuto para identificação e registro escrito de 
cada estrutura, sem poder tocar nas mesmas. 
 
Instrumentos e aparelhos 
O candidato deverá portar jaleco próprio (o não uso eliminará o candidato), de cor branca e de mangas 
longas, e caneta esferográfica de corpo transparente com tinta preta ou azul. 
 
Critérios de Avaliação 
Identificação completa das estruturas anatômicas indicadas a critério da Comissão Examinadora, 
observando-se o antímero quando necessário, de acordo com a Terminologia Anatômica Internacional 
(proposta pela Sociedade Brasileira de Anatomia) vigente, em ortografia correta e caligrafia legível.  
 

Identificação Anatômica Pontuação 0,00 à 10,00 (zero à dez) 
 

Nome da estrutura anatômica indicada 
 

 

 (Situação que se repetirá para cada questão cujo número será definido a critério da Comissão 
Examinadora) 
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- Reabertura das inscrições para a Área de Morfologia/Anatomia 
 

As inscrições para a área de Morfologia/Anatomia serão reabertas. O novo período de inscrições 
será (observando o horário oficial de Brasília): 

Início: 00h01min do dia 27 de julho de 2015 (segunda-feira). 
Término: 23h59min do dia 05 de agosto de 2015 (quarta-feira). 
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado no Banco do Brasil até o dia 06/08/2015 

(quinta-feira), conforme expediente bancário. Após proceder a inscrição, os candidatos deverão 
encaminhar ao Departamento Didático (ver endereço no Anexo I - Instruções Específicas), por 
correspondência postada via SEDEX ou correio internacional registrado até o dia 06/08/2015. 

 O período provável para início da realização das provas, na Área citada acima, será de 
20/08/2015 a 03/11/2015. Ratificam-se os demais itens do Edital N. 075/2015. 
 
 
 
 
 

 
 
GABINETE DO VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, aos vinte e 

três dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze. 
 

                                                                                                            
 
 
 
 

Paulo Bayard Dias Gonçalves 
Vice-Reitor, no exercício da Reitoria 

 


