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RESULTADO DOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO 
 

 

O PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS SUBSTITUTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

MARIA torna público o resultado do julgamento dos recursos referentes ao concurso público realizado no dia 03 de 

junho de 2012 e regido pelo Edital n. 001/2012-PRRH, conforme discriminado abaixo: 

 

ADMINISTRADOR 

Questão 26: anulada 

 

CONTADOR 

Questão 20: gabarito alterado para alternativa A 

 

ECONOMISTA 

Questão 12: gabarito alterado para alternativa C 

 

ENGENHEIRO QUÍMICO 

Questão 08: anulada 

Questão 11: anulada 

Questão 20: anulada 

 

FARMACÊUTICO 

Questão 23: anulada 

 

MÉDICO/ANESTESIOLOGIA 

Questão 04: anulada 

Questão 32: anulada 

 

PEDAGOGO 

Questão 06: gabarito alterado para alternativa A 

Questão 11: anulada 

Questão 39: gabarito alterado para alternativa B 

 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Questão 15: gabarito alterado para alternativa E 

Questão 18: gabarito alterado para alternativa A 

 

TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA 

Questão 06: anulada 

Questão 30: anulada 

 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Questão 23: gabarito alterado para alternativa E 

 

2. Considerando os resultados dos recursos, divulga que o novo desempenho dos candidatos poderá ser 

consultado utilizando o número de inscrição, constante no boleto bancário, e a data de nascimento do candidato.  

3. De acordo com o Edital n. 001/2012-PRRH, e considerando os resultados dos recursos relativos à anulação 

de questões, a pontuação correspondente às questões anuladas será atribuída a todos os candidatos. Para os candidatos 

que já obtiveram o acerto nestas questões, não haverá alteração. Nos casos em que houve alteração do gabarito, as 

provas foram corrigidas em função do novo gabarito. 

4. Os candidatos poderão tomar ciência dos resultados dos recursos na sala n. 448, 4º andar do Prédio da 

Administração Central - Campus, no período de 25 de junho a 06 de julho de 2012, no horário das 8h30min às 11h30min 

e das 14h às 17h, exceto sábado e domingo, mediante identificação. Após este período, os processos serão arquivados. 

5. De acordo com o item 6.7 do Edital n. 001/2012-PRRH, o resultado dos recursos é de caráter irrecorrível na 

esfera administrativa.   

 

Santa Maria, 21 de junho de 2012. 

 

 

 

                                                                                                                            José Adroaldo Parcianello 

Pró-Reitor de R. H. Substituto  


