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CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA 
 

 A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
convoca os candidatos abaixo relacionados, habilitados na prova objetiva, que permaneceram 
empatados após a aplicação dos critérios de desempate constantes nas alíneas a, b, c, e d do 
subitem 10.3 do Edital n. 046/2016, a comparecerem no dia e horário abaixo mencionados, na 
Sala 218, 2º andar do Prédio da Administração Central da UFSM (Reitoria), para acompanhar a 
realização de sorteio público para desempate de candidatos ao cargo de Técnico de 
Laboratório/Química, previsto pela alínea e do subitem 10.3 do Edital n. 046/2016. 
 O sorteio ocorrerá em sessão pública, aberta a quaisquer interessados e será conduzida 
pela Coordenadoria de Concursos/PROGEP. 
 Não há obrigatoriedade de comparecimento dos candidatos empatados, sendo que a 
ausência de qualquer um deles, não invalidará o Resultado do Sorteio.   
 Será utilizado o número da inscrição do candidato para o sorteio, sendo que o primeiro 
número sorteado ficará em melhor colocação em relação ao segundo sorteado, na classificação 
final do concurso. Serão realizados sorteios separados para cada grupo de candidatos empatados 
entre si com a mesma pontuação.   
 A sessão pública será registrada por meio de Ata, a ser assinada por todos os presentes, e 
poderá ser gravada. 

O resultado do concurso será homologado mediante publicação de Edital no Diário Oficial 
da União, conforme subitem 10.5 do Edital n. 046/2016 e na página do concurso 
(http://site.ufsm.br/concursos/concurso-taes-edital-n-0462016). 
 

 

Santa Maria, 15 de fevereiro de 2017. 

 
 

                                                                                                           Adm. Neiva Maria Cantarelli 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 
Dia 22/02/2017 (quarta-feira) às 09h: 
INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO  

6905 Camila Nunes Cechin Técnico de Laboratório/Química  

2852 Patricia Schmidt Técnico de Laboratório/Química  

 
Dia 22/02/2017 (quarta-feira) às 09h: 
INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO 

5025 Giovana Ferronato Técnico de Laboratório/Química  

4296 Yeriah Naif Amim Mahmud Kader Técnico de Laboratório/Química  

 


