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EDITAL N. 048/2018 – PROGEP 

 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA PRÁTICA DO PROCESS O SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISS IONAIS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM LINGUAGEM DE SINAIS REGIDO PELO E DITAL N. 041/2018-PROGEP 
 

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS SUBSTITUTA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA torna público o resultado da prova prática do Processo Seletivo 
Simplificado para contratação temporária de Profissionais Técnicos Especializados em Linguagem 
de Sinais regido pelo edital n. 041/2018-PROGEP. 

O desempenho individual na prova prática poderá ser consultado na página do Edital n. 
041/2018-PROGEP(https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/editais/041-2018/), no link “Consulta 
de Desempenho”, utilizando a data de nascimento e o número de inscrição ou número único do 
candidato.  

No período de 11 e 12 de dezembro de 2018  será admitido recurso, devidamente 
fundamentado, relativo ao resultado da prova prática, dirigido à Pró-Reitora de Gestão de 
Pessoas/UFSM, e protocolado, em horário de expediente, junto ao Departamento de Arquivo 
Geral/UFSM, localizado no térreo do Prédio da Administração Central da UFSM, Campus, com 
funcionamento das 8h às 11h30min e das 14h às 17h30min. O modelo do formulário para 
encaminhamento de recurso está disponível na página do Edital n. 041/2018-PROGEP. 

Durante o período de interposição de recurso, as candidatas podem ter conhecimento das 
notas discriminadas de sua prova prática na Coordenadoria de Concursos/PROGEP, sala 354, 3º 
andar do prédio da Administração Central da UFSM, Campus, mediante identificação. O horário 
de funcionamento da Coordenadoria de Concursos é das 7h30min às 19h30min no dia 11/12/2018 
e das 7h30min às 13h30min no dia 12/12/2018. 

O resultado do recurso, de caráter irrecorrível na esfera administrativa, será divulgado na 
página do concurso, após o término da análise do pedido interposto. 

Será indeferido o recurso encaminhado por fax, e-mail ou outras formas não previstas 
expressamente neste Edital, bem como se interposto fora do prazo estabelecido.  
 Maiores informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de 
Concursos/PROGEP/UFSM, pelo telefone (55) 3220-9658 ou pelo e-mail concursotae@ufsm.br. 

 
 
 
 

Santa Maria, 10 de dezembro de 2018. 
 
 
 
    

   Adm. Paula Borges Tronco 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas Substituta 

 


