
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

EDITAL N. 027/2015- PROGEP 
 

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 
 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/BIOLOGIA (PALEONTOLOGIA) 
 

 A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria convoca os candidatos 

a seguir relacionados, habilitados na Etapa I do Concurso Público para o cargo de Técnico de 

Laboratório/Biologia (Paleontologia), e, de acordo com o quantitativo definido nos subitens 8.2 e 8.3 do 

Edital n. 008/2015-PROGEP, a comparecerem, no dia 14 de outubro de 2015, às 8h45min, no Centro de 

Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA), na Rua Maximiliano Vizzotto, n. 598, São 

João do Polêsine/RS, para a realização da prova prática (Etapa II) do referido Concurso. 

Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação, que deverá 

estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.  

  A prova prática terá o valor de 100 (cem) pontos e a pontuação mínima para habilitação será de 50 

(cinquenta) pontos. 

A prova prática poderá ser gravada, para efeitos de registro e avaliação. 

  A nota final do candidato será obtida através da média aritmética simples das notas da prova 

objetiva e da prova prática. 

Os candidatos convocados que não comparecerem para a realização da prova prática na data, local 

e horários estipulados, ou que não portarem o documento de identificação solicitado, serão eliminados do 

concurso. Não será permitido ingresso de candidatos na sala após o horário estabelecido. 

O detalhamento da prova prática está disposto no Anexo I desta convocação. 

 

 

 Santa Maria, 05 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

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

 



Convocação para prova prática 
Concurso Público Edital 008/2015 

Cargo Inscrição Nome Candidato 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 17328 ANDERSON DE OLIVEIRA RANGEL 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 12198 ANE ELISE BRANCO PAVANATTO 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 13612 CRISTIAN PEREIRA PACHECO 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 18624 DILSON VARGAS PEIXOTO 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 8004 EDUARDO SILVA NEVES 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 7261 FLÁVIO AUGUSTO PRETTO 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 4924 JEFERSON MARTINS 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 14058 LÚCIO ROBERTO DA SILVA 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 4485 MICHELI STEFANELLO 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 8819 RODRIGO TEMP MÜLLER 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 14871 RONALDO SAGRILLO 

Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) 15490 TOMAZ PANCERI MELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 

DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/BIOLOGIA (PALEONTOLOGIA) 

 
A prova prática do cargo de Técnico de Laboratório/Biologia (Paleontologia) constará de duas etapas, sendo 
que a primeira etapa será realizada dia 14/10/2015, de manhã, e a segunda etapa será realizada dia 
14/10/2015, à tarde, após intervalo para o almoço. 

 
Primeira etapa: Simulação de coleta de vertebrado fóssil fac-simile/preparo de bloco gessado (peso 5) 
Turno: manhã 
Início: 9h (horário máximo de chegada dos candidatos: 8h45min) 
Duração: 3 horas, no máximo (12 candidatos simultaneamente) 
 
Itens a serem avaliados: 

Itens Nota máxima do item 

Tempo de preparo/finalização do bloco 25 pontos 

Qualidade do preparo do bloco  50 pontos 

Integridade do ‘exemplar’ 25 pontos 
 
 
Segunda etapa: Simulação de preparo de exemplar fóssil fac-simile (peso 5) 
Turno: tarde 
Início: 14h (horário máximo de chegada dos candidatos: 13h45min) 
Duração: 90 minutos, no máximo (12 candidatos simultaneamente)  
 
Itens a serem avaliados: 

Itens Nota máxima do item 

Utilização adequada de material disponível 25 pontos 

Área de exposição do “fóssil” 50 pontos 

Integridade do material 25 pontos 
 
 
 


