
  
 

 

Memorando nº 92/2016 

      Santa Maria, 25 de novembro de 2016 

A: CCON 

Do: Departamento de Clínica Médica (DCM) 

Assunto: Mudanças de local de realização dos concursos de professor: Medicina de 

Família e Comunidade e Clínica Médica 

  

Ao respeitosamente saudá-los, gostaria de comunicar a mudança de local de realiza-

ção de provas do concurso publico para magistério superior para auxiliar, na área de Medici-

na/Clinica Médica/ Medicina de Família e Comunidade e para assistente, na área de Medici-

na/ Clínica Médica. O Novo local será o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM): 

Concurso para Clínica Médica – dia 07 de dezembro – local: Auditório Gulerpe – 

andar térreo do HUSM. 

Concurso para Saúde da Família e Comunidade –  dia 08 de dezembro - local: Au-

ditório Lôndero – 3º andar do HUSM. 

 

 Endereço do HUSM 

              Campus Universitário - Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) 

               Av. Roraima, prédio 22 

               Bairro Camobi 

              CEP: 97105-900 

 

Não houve mudança dos horários , que permanecerão os mesmos dos respecti-

vos cronogramas enviados anteriormente. 

 

      UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE   

MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS DA 

SAÙDE (MPCS) 
Campus – UFSM 

CCEEPP::  9977110055--990000  --  SSaannttaa  MMaarriiaa  RRSS  

TTeell::  ((5555))33222200  88552200  

EEmmaaiill::  ddccmm..ccccss@@bbooll..ccoomm..bbrr  



A razão para alteração de local decorre do fechamento do acesso central do CCS pelo 

movimento de alunos contrários à PEC 55, desde o dia 17 de novembro. A única entrada 

possível (que é por uma porta lateral do CCS) permanece fechada a chave, sendo liberada a 

“permissão” pelos alunos mediante identificação e explicação do motivo do acesso. Tendo em 

vista o número de TAEs e de professores que não conseguiram entrar neste prédio desde o 

dia 17 de novembro, e a negativa da Direção do CCS que, por orientação superior, não pode 

garantir o livre acesso e a integridade física de alunos, professores e candidatos (em anexo), 

entendemos como justificada a troca de endereço. 

 

               

Atenciosamente, 
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