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CARGO: MÉDICO/CLÍNICA GERAL 

 
 

A Pró-Reitora Substituta 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 Médico/Clínica Geral , e, de acordo com o definido no subitem 10.1 do Edital n. 

007/2019-PROGEP, a comparecerem, no período de 23 a 24 de janeiro de 2020 , no horário das 

8h às 12h, na sala 348, 3º andar do prédio da Reito ria, Prédio 47, campus da UFSM, Bairro 

Camobi, Santa Maria/RS, para a entrega dos Títulos (Etapa II) do referido Concurso. 

Os candidatos poderão entregar seus títulos das seguintes formas: 

- Em envelope fechado com cópias já autenticadas em cartório, identificado com o nome e 

cargo ao qual está concorrendo; ou  

- Em envelope aberto, trazendo cópia simples da documentação e documento original ou 

cópia autenticada para a certificação, sendo o envelope lacrado imediatamente após a 

conferência, na presença do candidato. 

A pontuação da prova de títulos será obtida por meio do somatório dos títulos 

apresentados e válidos, observando-se a pontuação máxima de cada grupo e considerando-se o 

peso da prova. 

A prova de títulos tem valor máximo de 100 (cem) pontos e peso 3 em relação a nota final, 

sendo somente de caráter classificatório. 

Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que entregarem a documentação no 

local, dias e horários estabelecidos neste edital, sendo desconsiderados aqueles que utilizarem 

qualquer outra forma de envio dos documentos. 

A documentação entregue pelos candidatos por ocasião da prova de títulos não será 

devolvida em nenhuma hipótese (subitem 10.7 do edital n. 007/2019). 

Os títulos serão avaliados conforme a tabela abaixo, constante no Anexo I – Instruções 

específicas dos cargos, do edital n. 007/2019. 

 

 

 

 



Pontuação da Prova de Títulos 
Doutorado concluído em qualquer área da saúde 30 pontos Máximo 30 pontos 
Mestrado concluído em qualquer área da saúde 20 pontos Máximo 20 pontos 
Especialização/Residência médica em medicina 
interna ou medicina de emergência ou clínica 
médica 

20 pontos Máximo 40 pontos 

Anos de experiência na área da medicina 1 ponto por ano Máximo 10 pontos 
 

 

   

Santa Maria, 13 de janeiro de 2020. 

 

 

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

 

 

 

 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ENTREGAR TÍTULOS 

Inscrição Candidato 
1172 Aloma Jacobi Dalla Lana 
1311 André Bertolo Ferraz 
1517 Angela Quatrin Campagnolo 
1276 Caroline Canabarro Caurio 
709 Cibele Avila Gomes 
1420 Cristian Neugebauer Riet 
630 Daniela Dalla Lana 
135 Larissa Garcia de Paiva 
948 Renato Holkem Bonafé 
1243 Ricardo Zamberlan da Silva Pereira 
573 Théo Lanza de Souza 

 

 

 

 


