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O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS SUBSTITUTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA, tendo em vista a competência delegada pela Portaria n. 56.714, de 12 de janeiro de 2010, 
apostilada em 02 de janeiro de 2013, do Magnífico Reitor, e considerando o disposto no art. 37 e art. 207 
da Constituição Federal de 1988, o art. 2º da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com suas 
alterações, a Lei n. 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com suas alterações, a Lei n. 11.233, de 22 de 
dezembro de 2005, o Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de 2009, o Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 
2007, o Decreto n. 6.593, de 02 de outubro de 2008, o Decreto n. 7.232, de 19 de julho de 2010, a Portaria 
MEC n. 243, de 03 de março de 2011, o Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e a Resolução n. 
019/2012, da UFSM, torna pública a abertura de inscrições, no período de 29/07/2013 a 27/08/2013, para 
Concurso Público destinado ao provimento de vagas do quadro de pessoal Técnico-Administrativo em 
Educação desta Instituição, nas condições previstas neste Edital, Instruções Específicas (Anexo I), Quadro 
Demonstrativo de Cargos, Requisitos e demais informações (Anexo II) e outros expedientes reguladores, 
nos seguintes cargos: Nível de Classificação E: Diretor de Produção, Médico-Cardiologia, Médico-Cirurgião 
Geral Emergencista/Cirurgia do Trauma, Médico-Hematologia/Hemoterapia, Médico-Medicina Intensiva 
Pediátrica, Médico-Pediatria/Neonatologia, Médico-Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Terapeuta 
Ocupacional; Nível de Classificação D: Técnico de Tecnologia da Informação.  
 
2 Das inscrições                      
       
2.1 Modalidade:  
- Somente via Internet, no endereço eletrônico www.ufsm.br/concurso. 
 
2.2 Período, horário e auxílio à Internet:  
a. Via internet – início: 10 horas do dia 29/07/2013; término: 23h59min do dia 27/08/2013, observando 

o horário oficial de Brasília. 
b. Auxílio para acesso à Internet: no prédio da Administração Central – Campus, 4º andar, na sala 448, 

durante o período de inscrições, no horário das 8h30min às 11h30min, exceto nos sábados, domingos 
e feriados. 

 
2.3 Procedimentos para inscrição: 
a. Seguir as orientações no endereço eletrônico www.ufsm.br/concurso, preencher e enviar, por meio 

eletrônico, o requerimento de inscrição.  
b. Observar o subitem 2.6, relativo aos documentos para inscrição. 
c. Após preencher os dados pessoais no requerimento de inscrição, clicar em “avançar”, abrirá uma tela 

para confirmar a inscrição, clique em “efetuar a inscrição”. 
d. Após, aparecerá a tela “pré-inscrição realizada com sucesso”. Nesta mesma tela, aparecerá o link 

“Gerar GRU” (Guia de Recolhimento da União), clique sobre a figura para gerar e imprimir a GRU para 
pagamento. 

e. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 28/08/2013, somente no Banco do 
Brasil, conforme expediente bancário. 
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f. É de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência dos códigos gerados na Guia de 
Recolhimento da União (GRU) no ato do pagamento. O Número de Referência gerado pelo sistema 
identifica o pagamento realizado pelo candidato. Se houver inconsistência, o pagamento não será 
identificado e, como consequência, a inscrição do candidato será INDEFERIDA. Caso, no momento do 
pagamento da inscrição, seja solicitado o número de referência, preencha corretamente o número de 
referência com o número gerado pelo sistema de inscrições. 

g. A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. O 
comprovante de inscrição do candidato estará disponível para impressão na página 
www.ufsm.br/concurso, após a conciliação bancária, que ocorrerá em, no mínimo, cinco dias úteis 
após o pagamento da GRU, ou após a divulgação da aprovação do pedido de isenção. Os candidatos 
que optarem por encaminhar seu requerimento de inscrição no prédio da Administração Central, 
Campus, por meio do auxílio à Internet, conforme subitem 2.2 b, poderão obter também seus 
comprovantes de inscrição no mesmo local e horário. 

h. Caberá ao candidato realizar a consulta no sistema de inscrições, através do número único gerado na 
pré-inscrição, para verificar a sua situação em relação ao comprovante de inscrição. O número único 
do candidato consta no campo “número de referência”, na Guia de Recolhimento, excluindo-se o “99” 
do início do número. Caso a situação continue como “pré-inscrição”, o candidato deve conferir todos 
os campos impressos na GRU com o comprovante de pagamento. Havendo algum campo incorreto no 
comprovante de pagamento, entrar em contato urgente com a agência bancária onde o pagamento foi 
efetuado. 

i. Não será aceito agendamento de pagamento como comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
j. A taxa, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma. 
k. O candidato deverá concorrer, no dia do concurso, para uma única e definitiva opção de 

cargo/campus. 
l. Valor da taxa de inscrição: 

Para os cargos de Nível de Classificação E: R$ 85,00 (Oitenta e cinco reais). 
Para os cargos de Nível de Classificação D: R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais). 

 
2.4 Isenção da taxa de inscrição: 
a. Os candidatos oriundos de família de baixa renda, nos termos do Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 

2007 e que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) poderão solicitar isenção do pagamento de taxa de inscrição preenchendo, 
obrigatoriamente, no requerimento de inscrição, os campos correspondentes (Número de 
Identificação Social (NIS) do candidato, fornecido pelo CadÚnico, sexo, número do CPF, data de 
nascimento, número do documento de identidade, data de emissão do documento de identidade, sigla 
do órgão emissor do documento de identidade, e nome completo da mãe do candidato, sem 
abreviações); 

b. O candidato que desejar solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá, 
obrigatoriamente, proceder a sua inscrição até as 23h59min do dia 06/08/2013; 

c. O candidato que preencher, no requerimento de inscrição, o Número de Identificação Social (NIS), 
estará automaticamente solicitando a isenção do pagamento da taxa de inscrição e declarando 
pertencer à família de baixa renda; 

d. A resposta, acerca do deferimento ou não, será divulgada mediante Edital e estará disponível na 
página www.ufsm.br/concurso, dia 13/08/2013; 

e. Caberá aos candidatos realizar consulta na página www.ufsm.br/concurso para verificar a sua situação 
com relação à isenção da taxa de inscrição e observar os Editais do concurso; 

f. O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido, automaticamente, terá sua inscrição 
homologada, desde que tenha preenchido e enviado corretamente o requerimento de inscrição; 

g. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa devida, 
dentro do prazo estipulado no subitem 2.3 e; 

h. A isenção do pagamento da taxa de inscrição será concedida pelo Departamento do Cadastro Único, 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mediante as informações prestadas pelo 
candidato; 
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i. Não caberá recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 
 
2.5 Serão anuladas as inscrições dos candidatos que: 
a. efetuarem o pagamento com valor inferior ao estipulado, resultante de erro do candidato; 
b. efetuarem o pagamento mediante cheques que resultem em devolução; 
c. efetuarem o agendamento de débito em conta em data fora do período estipulado para pagamento; 
d. efetuarem o agendamento de débito em conta com insuficiência de saldo; 
e. efetuarem o pagamento após a data e horário limites estipulados neste Edital; 
f. não efetuarem o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo legal. 
 
2.6 São considerados documentos válidos para inscrição: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros 
Militares, pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional (Órgãos e Conselhos); passaporte; certificado 
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público e as expedidas por órgão público que, por Lei 
Federal, valem como identificação; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o 
modelo com foto). 
 
2.7 A UFSM não se responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet não recebidas por motivos de 
ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
 
2.8 Somente o preenchimento do requerimento de inscrição não significa estar inscrito no concurso. A 
inscrição será consolidada mediante a confirmação bancária do pagamento da taxa de inscrição, ou 
mediante a homologação da isenção da taxa de inscrição. 
 
2.9 O preenchimento correto do requerimento de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. O 
candidato que fornecer dados comprovadamente inverídicos será excluído do concurso. 
 
2.10 Não serão aceitas inscrições condicionais, nem por correspondência, via fax e/ou correio eletrônico.  
 
2.11 Os requisitos básicos para investidura no cargo serão exigidos por ocasião do provimento das vagas, 
de acordo com o que dispõe o art. 5o, incisos I, II, III, IV, V, VI, e parágrafo 1o do mesmo artigo, da Lei n. 
8.112, de 11/12/1990, com suas alterações. 
 
2.12 Será divulgada uma listagem preliminar de inscrições homologadas até o dia 06/09/2013, na página 
www.ufsm.br/concurso. Os candidatos que, tendo feito sua inscrição de forma regular e que, por ventura, 
não constarem desta listagem, deverão entrar em contato através do telefone 55 3220 8440 ou 
comparecer pessoalmente na sala 448, 4° andar da Administração Central, Campus, Camobi, Santa Maria, 
RS. 
 
2.13 Das condições especiais para realização da prova: 
a. O candidato que necessitar de atendimento especial no dia do concurso deverá indicar o tipo de 

atendimento no formulário do requerimento de inscrição, e entregar pessoalmente, até o dia 28 de 
agosto de 2013, ou enviar pelo Correio, via SEDEX (com data de postagem até o dia 28 de agosto de 
2013), laudo médico com a Classificação Internacional de Doença (CID), no seguinte endereço: 
COPERVES, Campus da UFSM, Prédio 48 – Próximo à Reitoria, Faixa de Camobi, Km 9. Santa Maria, 
RS - CEP: 97105-900; 

b. A candidata que precisar amamentar durante a realização da prova deverá levar um acompanhante, 
que ficará em local designado pela Comissão Fiscal e será o responsável pela guarda da criança. Não 
haverá compensação do tempo utilizado para amamentação no tempo de duração da prova. 

c. O atendimento às condições especiais ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade da 
solicitação; 
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d. O candidato que não atender o que consta do subitem 2.13 a deste edital não terá seu pedido 
deferido e fará a prova nas condições normais dos demais candidatos; 

e. A solicitação de atendimento especializado no dia do concurso não significa estar inscrito para a 
reserva de vagas destinada a pessoas portadoras de deficiência. O candidato que desejar concorrer às 
vagas reservadas para pessoas portadoras de deficiência deverá proceder de acordo com o item 3.  

 
3 Da reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência  
 
3.1 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência as pessoas que se enquadrarem nas categorias 
discriminadas no art. 4º do Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
 
3.2 De acordo com o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, o parágrafo 2º do art. 5º da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, com suas alterações, o Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e a 
Resolução UFSM nº 019/2012, fica assegurada a reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência 
em 5% (cinco por cento) do número de vagas de cada cargo/campus, assim entendidas as que couberem 
nos números inteiros decorrentes da aplicação desse índice, podendo o candidato inscrever-se como 
pessoa portadora de deficiência ainda que não haja vaga reservada para o cargo/campus pretendido, 
ficando ciente de que somente poderá ser chamado se surgirem novas vagas no cargo/campus pretendido. 
 
3.2.1 Somente será classificado candidato portador de deficiência para aqueles cargos onde houver 20 ou 
mais classificados na lista geral, em atendimento ao previsto no Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de 2009. 
 
3.2.2 Nos cargos em que o candidato se inscrever como pessoa portadora de deficiência e não existir 
candidatos classificados e aprovados em número igual ou superior a 20, na lista geral, esse candidato 
somente concorrerá na lista geral. 
 
3.2.3 A eventual nomeação do candidato classificado na lista de pessoa portadora de deficiência, 
considerando o que dispõe o item 3.2.1, será na 20ª vaga do respectivo cargo/campus. 
 
3.3 O candidato que desejar concorrer às vagas definidas no subitem 3.2, deverá indicar a situação de 
deficiência no Requerimento de Inscrição.  
 
3.4 Os candidatos habilitados (aqueles que atingirem a nota mínima) e que se enquadrarem no disposto no 
item 3.2.1, serão, posteriormente, convocados por Edital e deverão comparecer à Perícia Médica desta 
Universidade, munidos de documento de identificação e laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência. 
 
3.5 A Perícia Médica da UFSM terá decisão final sobre a qualificação do candidato como pessoa portadora 
de deficiência ou não, e sobre o grau de deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência 
apresentada é compatível com as atribuições do cargo pelo qual optou. 
 
3.6 Os resultados da perícia médica serão divulgados na página www.ufsm.br/concurso, mediante Edital. 
 
3.7 Serão admitidos recursos relacionados ao resultado da perícia médica, devidamente fundamentados, 
devendo ser dirigidos à Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFSM, e protocolados, em horário de 
expediente, junto ao Departamento de Arquivo Geral/UFSM até 01 (um) dia útil após a divulgação dos 
resultados das perícias. 
 
3.8 Os candidatos que se declararem como pessoas portadoras de deficiência e convocados para 
comparecerem à Perícia Médica da UFSM e não o fizerem, perderão o direito às vagas reservadas aos 
candidatos em tais condições. 
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3.9 O candidato habilitado, cuja deficiência seja declarada pela Perícia Médica da UFSM como incompatível 
com o exercício do cargo, será automaticamente excluído do concurso. 
 
3.10 O candidato habilitado, cuja deficiência não for comprovada pela Perícia Médica da UFSM, concorrerá 
somente pela classificação geral. 
 
3.11 Os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos. 
 
3.12 Na classificação final, os candidatos que se inscreveram como pessoas portadoras de deficiência, se 
habilitados no concurso e tiverem a deficiência reconhecida pela Perícia Médica desta Universidade, 
poderão figurar na lista específica das pessoas portadoras de deficiência e/ou na lista geral dos aprovados, 
observado o quantitativo máximo de candidatos a classificar.  
 
3.13 Em virtude de não haver reserva imediata de vaga para nenhum cargo/campus neste Edital, para 
efeitos da aplicação da reserva, considerando o surgimento de vagas futuras, serão considerados 
aprovados, na lista específica dos candidatos portadores de deficiência, os 5 (cinco) candidatos com maior 
nota, como Cadastro de Reserva, para cada cargo/campus que atenda ao item 3.2.1.  

 
3.14 Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência indicada para concorrer a este concurso não 
poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria. 
 
4 Da estrutura do concurso 
 
A estrutura do concurso, condições de habilitação, programas das provas e demais orientações constam 
das instruções específicas (Anexo I) e do quadro demonstrativo dos cargos (Anexo II), que, juntamente com 
este Edital, disciplinam a realização do presente concurso, não cabendo ao candidato alegar 
desconhecimento dos citados expedientes. Não será fornecida a bibliografia referente aos programas das 
provas.  
 
5 Da realização do concurso 
 
5.1 Da prova escrita objetiva 
a. As provas objetivas do Concurso Público serão realizadas no dia 20 de outubro de 2013, na cidade de 

Santa Maria.  Havendo alteração, esta será comunicada por Edital a ser publicado no Diário Oficial 
da União, em jornal de circulação regional e local e na página www.ufsm.br/concurso.  A prova tem 
início previsto para as 8 horas, para todos os cargos, com duração de quatro horas. 

b. As listagens com os nomes dos inscritos e locais para realização das provas serão divulgados por edital, 
na página www.ufsm.br/concurso, na semana que antecede a data de realização do concurso. Sugere-
se que os candidatos compareçam ao local designado com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto para o início desta, munidos de caneta esferográfica de tinta preta, 
fabricada em material transparente, e documento oficial de identificação, preferencialmente o 
informado na ficha de inscrição, conforme os documentos válidos previstos no item 2.6. 

c. O candidato que extraviou ou teve furtados seus documentos deverá apresentar Boletim de 
Ocorrência. 

d. No dia de realização da prova, os portões serão abertos trinta minutos antes do início da prova. Após o 
primeiro sinal, conforme horário descrito no subitem 5.1 a, haverá o fechamento dos portões e é 
estritamente proibida a entrada de candidatos. 

e. Assim que ingressar na sala, o candidato deve guardar no envelope inviolável, fornecido pela Comissão 
Fiscal, óculos escuros, lápis, canetas de material não transparente, lapiseiras, borrachas, máquinas 
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, pen drives, 
mp3 ou similares, relógios, alarmes de qualquer espécie, ou quaisquer receptores ou emissores de 
dados e mensagens. Todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados. Após, o envelope, 
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juntamente com os demais materiais (boné, chapéu, viseira, gorro e similares, apostilas, livros, 
manuais, impressos, anotações, dentre outros) devem ser guardados embaixo da cadeira do 
candidato. A Comissão Fiscal e a UFSM não se responsabilizam pela guarda ou perda de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorrida durante a realização das provas, nem por danos a eles causados. 

f. Os candidatos que concluírem a prova somente poderão se ausentar do local depois de transcorrida 
uma hora do início desta. 

g. O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, utilizando caneta 
esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Ao término da prova, o candidato 
deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente, a folha de respostas assinada, juntamente com o 
caderno de prova. A folha de respostas será o único documento válido para correção eletrônica. O 
candidato que não entregar a folha de respostas será automaticamente excluído do concurso. Não 
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

h. Ao final da prova deverão permanecer, no mínimo, dois candidatos na sala. Por isso, o penúltimo 
candidato deverá aguardar o último finalizar a prova para poder sair da sala. 

i. Será atribuída nota zero à questão da prova que contiver mais de uma ou nenhuma resposta 
assinalada, emenda ou rasura. 

j. Os candidatos não poderão levar o caderno da prova no dia do concurso. Serão disponibilizados 
modelos das provas na página www.ufsm.br/concurso. 

k. O candidato somente fará a prova no local designado e, se necessitar ausentar-se do prédio de 
realização da prova, por qualquer motivo, não poderá retornar, sendo a prova e a folha de respostas 
recolhidas pela Comissão Fiscal. 

 
5.2 Da prova de títulos (somente para o cargo de Médico - Cirurgião Geral Emergencista/Cirurgia de 
Trauma) 
a. Para os cargos em que está prevista prova de títulos, as cópias dos mesmos deverão ser autenticadas 

em Cartório e entregues pelos candidatos, em envelope fechado, identificado com nome e cargo do 
candidato, devendo ser entregue no mesmo dia, local e horário da realização da prova escrita objetiva.  

b. Os certificados apresentados em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução com o 
respectivo reconhecimento por Instituição credenciada.  

c. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiverem a pontuação mínima na prova 
escrita objetiva, conforme consta das Instruções Específicas deste Edital (Anexo I).  

d. Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax, via correio eletrônico, sem a autenticação 
em Cartório ou entregues posteriormente ao estabelecido no item 5.2 a.  

e. A pontuação da prova de títulos será através do somatório dos títulos apresentados e válidos, 
totalizando, no máximo, 100 (cem) pontos. 

f. A prova de títulos tem peso 3 em relação a nota final e somente caráter classificatório. 
g. Os candidatos terão prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação do resultado final do 

concurso para a retirada dos documentos apresentados para a prova de títulos, na Sala 448, 4° andar, 
Prédio da Administração Central/UFSM, Campus Camobi, exceto os casos em que se fizerem 
necessários a guarda por maior período em consequência de recursos.  

 
5.3 Da prova prática (somente para o cargo de Médico Hematologia/Hemoterapia) 
a. Para os cargos em que está prevista prova prática, os candidatos habilitados na prova escrita objetiva 

serão convocados por Edital a ser publicado na página www.ufsm.br/concurso e em jornal de 
circulação regional e local, onde constará a data, local e horário da realização da mesma. 

b. Serão convocados para a prova prática os 10 (dez) candidatos com melhor pontuação na prova escrita 
objetiva. Havendo candidatos empatados com o décimo colocado, estes também serão convocados 
para realizar a prova prática. 

c. A nota final do candidato será obtida através da média aritmética simples das notas da prova escrita 
objetiva e da prova prática. 

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

e. A prova prática poderá ser gravada, para efeitos de registro e avaliação. 
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f. Para a homologação final será obedecido o constante do item 7 e seus subitens, podendo, para isso, 
haver nova convocação de candidatos habilitados para a realização da prova prática (Etapa II), para 
atender o quantitativo de candidatos a classificar estabelecido no Anexo II deste Edital. 

 
6 Do resultado das provas e dos recursos  
 
6.1 O gabarito da prova escrita objetiva será divulgado a partir das 15 horas do dia da realização do 
concurso, na página  www.ufsm.br/concurso.  
 
6.2 O desempenho individual da prova escrita objetiva poderá ser consultado pelo candidato na página 
www.ufsm.br/concurso, utilizando o número de inscrição, constante no boleto bancário, e a data de 
nascimento do candidato. A consulta ao desempenho individual ficará disponível a partir da publicação, em 
jornal de circulação local e regional, do Edital de Divulgação do Resultado, que determina também o início 
do prazo de recursos.  
  
6.3 Serão admitidos recursos relacionados a prova escrita objetiva, devidamente fundamentados, relativos 
ao conteúdo das questões e/ou ao gabarito, que poderão ser individuais ou coletivos, devendo ser 
dirigidos à Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFSM, e protocolados, em horário de expediente, junto ao 
Departamento de Arquivo Geral/UFSM até 02 (dois) dias úteis após a publicação do Edital de Divulgação 
do Resultado. 
 
6.4 O modelo de requerimento para recurso poderá ser obtido junto ao Departamento de Arquivo Geral da 
UFSM (térreo do Prédio da Administração Central) e na página www.ufsm.br/concurso.   
 
6.5 O candidato que desejar interpor recurso referente a dúvidas quanto ao preenchimento do seu 
gabarito, poderá obter cópia da folha de respostas, junto à COPERVES, e o candidato que desejar interpor 
recurso relativo às questões da prova do cargo para o qual prestou concurso poderá ter acesso ao modelo 
de prova na página do concurso www.ufsm.br/concurso.  
 
6.6 Não serão aceitos recursos por via postal, fax e Internet. Também serão indeferidos os recursos 
interpostos fora do prazo estabelecido. 
 
6.7 O resultado dos recursos, de caráter irrecorrível na esfera administrativa, será divulgado mediante 
publicação de edital em jornal de circulação regional e local e na página www.ufsm.br/concurso.  
 
6.8 Quando recurso ou decisão da comissão do concurso resultar na anulação de questões de prova, a 
pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos. Para os candidatos que já obtiveram o 
acerto nesta questão, não haverá alteração na pontuação. 
  
6.9 Caso haja alteração do gabarito oficial por decisão da Comissão do Concurso, as provas serão corrigidas 
em função do novo gabarito.  
 
6.10 Os resultados das provas prática e de títulos serão divulgados na página www.ufsm.br/concurso, 
mediante Edital. 
 
6.11 Serão admitidos recursos relacionados com o resultado das provas prática e de títulos, devidamente 
fundamentados, devendo ser dirigidos à Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFSM, e protocolados, em 
horário de expediente, junto ao Departamento de Arquivo Geral/UFSM até 01 (um) dia útil após a 
divulgação do resultado das mesmas. 
 
7 Da classificação e homologação do resultado 
 
7.1 A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final.  
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Parágrafo único: Havendo igualdade de pontos, a classificação obedecerá à seguinte ordem de preferência: 

a) idade, em favor do candidato com maior idade; 
b) maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos; 
c) persistindo o empate, será realizado sorteio público. 

 
7.2 Para efeitos da classificação a que se refere o Parágrafo único do subitem 7.1, será considerada a 
situação informada pelos candidatos no ato da inscrição, e verificada no ato da posse. 
 
7.3 Os candidatos aprovados serão classificados por cargo e campus, em ordem decrescente, de acordo 
com os pontos obtidos, considerando o valor mínimo para habilitação (Anexo I) e observado o quantitativo 
estabelecido no Anexo II deste Edital.   
 
7.4 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II, ainda que 
tenham atingido nota mínima estabelecida no Anexo I (Instruções Específicas de cada cargo), estarão 
automaticamente reprovados no concurso público, de acordo com o Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de 
2009. 
 
7.5 Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado. 
 
7.6 O resultado do concurso será homologado mediante publicação, no Diário Oficial da União, da 
classificação final, observadas as demais normas pertinentes constantes deste Edital e das instruções 
específicas.  
 
8 Do provimento 
 
8.1 O candidato nomeado terá o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse, contados da publicação de sua 
nomeação no Diário Oficial da União, sendo que a posse ficará condicionada, além do atendimento ao 
subitem 2.11 do item 2 deste Edital, à prévia inspeção médica oficial realizada pela Perícia Médica desta 
Universidade. 
 
8.2 A idade mínima, de acordo com o item V do art. 5o da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com 
suas alterações, é de 18 anos, a ser comprovada na investidura do cargo. Somente poderá ser empossado 
aquele que, com menos de 70 (setenta) anos, for julgado apto, física e mentalmente, para o exercício do 
cargo, conforme dispõe o parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8.112.  
 
8.3 Os documentos para habilitação no cargo e demais exigências legais deverão ser comprovados pelos 
candidatos no ato da POSSE. 
 
8.4 À UFSM é reservado o direito de nomear, na forma do disposto no art. 10 da Lei n. 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, com suas alterações, os candidatos aprovados no Concurso Público, devendo estes 
manter atualizado seu endereço. 
 
8.5 A nomeação dos candidatos dar-se-á no regime da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com suas 
alterações, ou outra que esteja em vigor no momento da posse do candidato aprovado, e para fins de 
ingresso na respectiva carreira conforme dispõe o artigo 9° da Lei n. 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que 
prevê o ingresso nos cargos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação no 
padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação. 
 
8.6 Vencimento básico: 
- Para os cargos de Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento I: R$ 3.138,70 

(três mil cento e trinta e oito reais e setenta centavos). 
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- Para os cargos de Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento I: R$ 1.912,99 
(hum mil novecentos e doze reais e noventa e nove centavos). 

 
8.7 Para investidura no cargo, o candidato não poderá estar incompatibilizado nos termos do art. 137 da 
Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com suas alterações. 
 
8.8 O candidato de nacionalidade portuguesa deverá estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses nos termos do parágrafo 1°, do artigo 12 da Constituição Federal. 
 
8.9 O provimento das vagas dar-se-á obedecendo ao número estipulado no Edital, em rigorosa ordem de 
classificação dos candidatos. 
 
8.10 Durante o período de validade do concurso poderá haver outras nomeações, ficando vinculadas à 
existência de vagas e à necessidade de preenchimento. 
 
8.11 As vagas reservadas para pessoas portadoras de deficiência, se não providas por falta de candidatos, 
por reprovação ou por julgamento da Perícia Médica desta Universidade, serão preenchidas pelos 
candidatos aprovados constantes da lista geral, observada a ordem de classificação. 
 
8.12 Os candidatos nomeados e convocados deverão tomar posse junto à PROGEP/UFSM, em Santa Maria. 
 
8.13 A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno ou em regime de plantão, 
nos termos da lei, de acordo com as especificidades do cargo e as necessidades da Instituição.  
 
8.14 Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado com classificação excedente ao 
número de vagas previsto no presente Edital, no interesse da administração, poderá ser nomeado para 
localidade de exercício diferente daquela para a qual se inscreveu, no âmbito da UFSM. No caso de haver 
concurso válido para o mesmo cargo para mais de um campus da UFSM, terá preferência de nomeação o 
candidato que apresentar a maior nota final de classificação. Se houver empate nas notas, serão adotados 
os mesmos critérios de desempate descritos no Parágrafo único do item 7.1. 
 
8.15 Poderá a UFSM, no caso de não existirem aprovados para quaisquer dos cargos objeto deste 
concurso, ou não sendo suficiente o número de aprovados para o preenchimento das vagas, utilizar-se de 
outros concursos efetuados pelo Poder Executivo, para os mesmos cargos, que tenham iguais 
denominações e as mesmas atribuições, competências, direitos e deveres, de tal modo que se exijam 
idênticos requisitos de habilitação acadêmica e profissional e sejam observadas a rigorosa classificação e a 
finalidade e/ou destinação prevista no edital. 
 
8.16 Poderão, também, outros órgãos do Poder Executivo, utilizaram-se dos aprovados neste concurso, 
desde que não tenham ainda sido chamados para o número de vagas disponíveis e que tenham iguais 
denominações e as mesmas atribuições, competências, direitos e deveres, de tal modo que se exijam 
idênticos requisitos de habilitação acadêmica e profissional e sejam observadas a rigorosa classificação e a 
finalidade e/ou destinação prevista no edital. 
 
9 Do prazo de validade do concurso 
 
A validade do concurso será de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a contar da data da publicação 
da homologação no Diário Oficial da União. 
 
10 Das disposições gerais 
 
10.1 Será excluído do concurso o candidato que: 
a. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
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b. Manifestar-se de maneira incorreta ou descortês para com qualquer dos examinadores, executores, 
seus auxiliares ou autoridades presentes durante a realização da prova; 

c. Consultar ou comunicar-se com outro candidato durante a prova; 
d. Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro e similares) durante a 

prova; 
e. Portar lápis, canetas de material não transparente, lapiseiras, borrachas, livros, manuais, impressos, 

anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos (máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou 
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, pen drives, mp3 ou similares, gravadores, relógios, 
alarmes de qualquer espécie ou quaisquer receptores ou emissores de dados e mensagens); 

f. Portar armas de qualquer espécie, mesmo com documento de porte; 
g. Afastar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de fiscal ou ausentar-se portando a folha 

de respostas; 
h. Não estiver no local de realização da prova até o horário previsto para o seu início. 
 
10.2 O candidato classificado e nomeado para o cargo não poderá, em hipótese alguma, solicitar opção 
para constar do final da relação dos classificados. 
 
10.3 A participação no concurso implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação das condições 
estabelecidas no inteiro teor deste Edital, das instruções específicas, e demais expedientes reguladores do 
concurso. 
 
10.4 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria divulgará, sempre que 
forem necessários, Editais, Normas Complementares e Avisos Oficiais sobre o Concurso Público. Os 
candidatos deverão manter-se informados através da página www.ufsm.br/concurso.  
 
10.5 As questões da prova objetiva serão elaboradas de acordo com o programa da prova, natureza e 
descrição das atividades do cargo. Não será fornecida bibliografia. 
 
10.6 Não será fornecido ao candidato classificado qualquer documento comprobatório de classificação no 
Concurso Público, valendo para este fim a homologação do resultado final do concurso, publicada no 
Diário Oficial da União. 
 
10.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de 
Santa Maria. 

 
                               

Santa Maria, 25 de julho de 2013. 
 
 
 

José Adroaldo Parcianello 
                                                                                                                 Pró-Reitor Substituto de Gestão de Pessoas 
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Anexo I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
Cargo: DIRETOR DE PRODUÇÃO 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Trabalha em consonância com o Diretor de Programa e o Roteirista a fim de reunir os recursos 
humanos e materiais para a produção de projetos para Rádio, Cinema, Áudio-visual (slides) ou teatral. 
Acompanha todo o desenvolvimento na produção do projeto. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 
2. REQUISITOS:  

� Curso Superior em Comunicação Social, Artes Plásticas ou Artes Cênicas + Habilitação 
 
3. ESTRUTURA DO CONCURSO:  

O concurso compreenderá a aplicação de uma prova escrita de 50 questões objetivas, dividida em duas 
partes:  
Parte I: Língua Portuguesa – 10 questões 
Parte II: Conhecimentos Específicos – 40 questões 
� Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 

 
4. PROGRAMA DA PROVA: 
 
4.1 Parte I: Língua Portuguesa  
1. Leitura de diferentes gêneros em circulação na mídia impressa. 
2. Significação de palavras e expressões no contexto. 
3. Recursos coesivos de referenciação e sequenciação. 
4. Linguagem: adequação, níveis, denotação/conotação. 
5. Emprego das classes de palavras. 
6. Processos de formação de palavras. 
7. Estrutura do período simples. 
8. Estrutura do período composto. 
9. Regência, concordância e colocação. 
10. Pontuação. 
 
4.2 Parte II: Conhecimentos Específicos 
1. Planejamento e execução de projetos audiovisuais. 
2. Coordenação de recursos humanos. 
3. Produção, técnica e elaboração de roteiros/scripts de audiovisuais. 
4. Execução de projetos: iluminação, gravação e áudio. 
5. Edição de programas televisivos (linear/não-linear). 
6. Gêneros e formatos televisivos. 
7. Autorização do uso de imagens e som. 
8. Produção de reportagens para televisão. 
9. O texto para televisão. 
10. A pauta no telejornalismo. 
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Anexo I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
Cargo: MÉDICO-CARDIOLOGIA 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 

2. REQUISITOS:  
� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente  
� Residência Médica em Cardiologia (mínimo 2 anos), reconhecida pelo MEC. 

 
3. ESTRUTURA DO CONCURSO:  

O concurso compreenderá a aplicação de uma prova escrita de 50 questões objetivas, dividida em duas 
partes:  
Parte I: Língua Portuguesa – 10 questões 
Parte II: Conhecimentos Específicos – 40 questões 
� Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 

 
4. PROGRAMA DA PROVA: 

 
4.1 Parte I: Língua Portuguesa  
1. Leitura de diferentes gêneros em circulação na mídia impressa. 
2. Significação de palavras e expressões no contexto. 
3. Recursos coesivos de referenciação e sequenciação. 
4. Linguagem: adequação, níveis, denotação/conotação. 
5. Emprego das classes de palavras. 
6. Processos de formação de palavras. 
7. Estrutura do período simples. 
8. Estrutura do período composto. 
9. Regência, concordância e colocação. 
10. Pontuação. 
 
4.2 Parte II: Conhecimentos Específicos 
1. Semiologia cardiovascular. 
2. Fisiopatologia cardiovascular. 
3. Diagnóstico diferencial de dor torácica. 
4. Métodos complementares em cardiologia (gráficos, invasivos e não-invasivos). 
5. Farmacologia cardiovascular. 
6. Insuficiência cardíaca (fisiopatologia, clínica e tratamento). 
7. Arritmias cardíacas. 
8. Síncope. 
9. Morte súbita. 
10. Marcapassos. 
11. Hipertensão arterial sistêmica (fisiopatologia, diagnóstico e tratamento). 
12. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. 
13. Cardiopatias congênitas no adulto (fisiopatologia, clínica e diagnóstico). 
14. Valvulopatias. 
15. Endocardite. 



UFSM  - CONCURSO PÚBLICO: CARGOS  TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS   EM  EDUCAÇÃO - EDITAL   N.  016/2013-PROGEP 

 

 
                    

13 

 

16. Dislipidemias. 
17. Coronariopatia (fisiopatologia, síndromes clínicas, infarto agudo do miocárdio, tratamento). 
18. Choque cardiogênico. 
19. Pré e pós-operatório em cirurgia cardíaca. 
20. Monitorização invasiva à beira do leito. 
21. Tumores cardíacos. 
22. Doenças agudas e crônicas do pericárdio e tamponamento cardíaco. 
23. Doenças agudas e crônicas da aorta. 
24. Cardiopatias na gravidez. 
25. Avaliação cardiorrespiratória na população geral e em atletas. 
26. Cardiologia baseada em evidências. 
27. Reabilitação cardíaca. 
 
 
 
 
 



UFSM  - CONCURSO PÚBLICO: CARGOS  TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS   EM  EDUCAÇÃO - EDITAL   N.  016/2013-PROGEP 

 

 
                    

14 

 

Anexo I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
Cargo: MÉDICO-CIRURGIÃO GERAL EMERGENCISTA/CIRURGIA DE TRAUMA 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 
2. REQUISITOS:  

� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente 
� Residência Médica em Cirurgia Geral, em Serviço reconhecido pelo MEC (mínimo dois anos) 

 
3. ESTRUTURA DO CONCURSO:  

O concurso compreenderá duas etapas: aplicação de uma prova escrita objetiva e uma prova de 
títulos, a saber: 
 
Etapa I - Prova Escrita 
Parte I: Língua Portuguesa – 10 questões 
Parte II: Conhecimentos Específicos – 40 questões 
� Peso 7 - Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 
Etapa II - Prova de Títulos 
� Peso 3 – Valor: 100 pontos 
� Caráter classificatório 

 

Títulos Pontos 

Residência Médica em Cirurgia do Trauma, reconhecida pelo MEC 50 

Residência Médica em Cirurgia Geral (mínimo de dois anos) com complementação de um 
ano na área de Trauma 

30 

Experiência comprovada em serviço de emergência e/ou urgência (mínimo dois anos) 15 

Curso de ATLS – SAVT (Suporte Avançado de Vida no Trauma) 05 

 
a) A pontuação na prova de títulos (Etapa II) será através do somatório dos títulos apresentados 
considerando-se o peso da prova. 
 
b) A classificação dos candidatos será em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos nas Etapas I 
e II, considerando o peso das provas e os pontos mínimos exigidos para habilitação na Etapa I. 
 
4. PROGRAMA DA PROVA: 
 
4.1 Parte I: Língua Portuguesa  
1. Leitura de diferentes gêneros em circulação na mídia impressa. 
2. Significação de palavras e expressões no contexto. 
3. Recursos coesivos de referenciação e sequenciação. 
4. Linguagem: adequação, níveis, denotação/conotação. 
5. Emprego das classes de palavras. 
6. Processos de formação de palavras. 
7. Estrutura do período simples. 
8. Estrutura do período composto. 
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9. Regência, concordância e colocação. 
10. Pontuação. 
 
4.2 Parte II: Conhecimentos Específicos 
1. Avaliação e atendimento inicial ao paciente traumatizado grave e/ou multissistêmico. 
2. Traumatismo crânio-encefálico. 
3. Traumatismo raqui-medular. 
4. Traumatismo torácico. 
5. Traumatismo abdominal. 
6. Traumatismo músculo-esquelético. 
7. Abdome agudo. 
8. Cirurgia geral de urgência. 
9. Cuidados com o paciente cirúrgico (pré-operatório, pós-operatório) 
10. Atendimento cirúrgico de urgência e emergência. 
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Anexo I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
        Cargo: MÉDICO-HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 

2. REQUISITOS:  
� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente  
� Residência Médica em Hematologia ou em Hematologia/Hemoterapia ou título de Especialista em 

Hematologia ou em Hematologia/Hemoterapia. 
 
3. ESTRUTURA DO CONCURSO:  

O concurso compreenderá duas etapas: aplicação de uma prova escrita objetiva e uma prova prática, a 
saber: 
 
Etapa I: Prova Escrita 
Parte I: Língua Portuguesa – 10 questões 
Parte II: Conhecimentos Específicos – 40 questões 
� Peso 5 - Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 
Etapa II: Prova Prática 
� Peso 5 - Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 

 
Observações: 
a) Participarão da prova prática os 10 (dez) candidatos melhor classificados na prova escrita objetiva, 
desde que tenham atingido a pontuação mínima para habilitação. Havendo candidatos empatados com o 
décimo colocado, estes candidatos também realizarão a Etapa II. 
b) O candidato que não realizar a prova prática (Etapa II) na data estipulada, será excluído do concurso. 
c) A classificação final dos candidatos será em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos nas 
duas Etapas, dividido por dois, e considerando o quantitativo máximo de aprovados conforme Anexo II do 
Edital.  
 
4. PROGRAMA DA PROVA ESCRITA: 
 
4.1.1 Parte I: Língua Portuguesa  
1. Leitura de diferentes gêneros em circulação na mídia impressa. 
2. Significação de palavras e expressões no contexto. 
3. Recursos coesivos de referenciação e sequenciação. 
4. Linguagem: adequação, níveis, denotação/conotação. 
5. Emprego das classes de palavras. 
6. Processos de formação de palavras. 
7. Estrutura do período simples. 
8. Estrutura do período composto. 
9. Regência, concordância e colocação. 
10. Pontuação. 
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4.1.2 Parte II: Conhecimentos Específicos 
1. Aplasia Medular e Síndromes Correlatas de Insuficiência Medular; 
2. Anemias Normocrômicas e Normocíticas; 
3. Anemias Microcíticas e Hipocromicas; 
4. Anemias Megaloblásticas; 
5. Anemias Hemolíticas: Defeitos da Membrana e do Metabolismo das Hemácias; 
6. Anemias Hemolíticas Auto-Imunes; 
7. Anemias Hemolíticas: Intravasculares; 
8. Talassemias; 
9. Hemoglobinopatias: Metahemoglobinemias, Policitemias e Hemoglobinas Instáveis; 
10. Anemia Falciforme e Outras Hemoglobinopatias; 
11. Síndromes Mieloproliferativas; 
12. Síndromes Mielodisplasicas; 
13. Leucemias Agudas; 
14. Leucemias Crônicas; 
15. Linfoma de Hodgkin; 
16. Linfoma não Hodgkin; 
17. Síndromes Imunoproliferativas: Mieloma Múltiplo, Doença de Waldenstrom e Doenças de Cadeia 
Pesadas; 
18. Transplante de Medula Óssea; 
19. Distúrbios Hemorrágicos: Anormalidades da Função Plaquetária e Vascular; 
20. Deficiências dos Fatores de Coagulação; 
21. Coagulação Intravascular Disseminada; 
22. Distúrbios Trombóticos; 
23. Características morfofuncionais do tecido sanguíneo e medula óssea; 
24. O doador de sangue: captação, triagem clínica, hematológica e sorológica; 
25. A doação de sangue: seu processamento e armazenamento dos hemocomponentes; 
26. Transfusão autóloga: modalidades, indicações e contra-indicações; 
27. Aférese: terapêutica e transfusional; 
28. Reações antígenos-anticorpos eritrocitários; 
29. Sistemas de grupos sanguíneos: ABO, Rh, Duffy, Kell, Kidd, Diego e MNS; 
30. Testes de compatibilidade pré-transfusionais; 
31. Sistemas de antígenos granulocitários e plaquetários de importância transfusional; 
32. Aplicações dos testes de Antiglobulina direta e indireta; 
33. Hemocomponentes e hemoderivados como são obtidos e quais os disponíveis em medicina 
transfusional; 
34. Indicações clínicas dos hemocomponentes, dose e avaliação pós-transfusional; 
35. Leucorredução de hemocomponentes: indicações, métodos e controle de qualidade; 
36. Irradiação de hemocomponentes: indicações e métodos; 
37. Reações transfusionais adversas: imediatas e tardias: diagnóstico e conduta terapêutica; 
38. Controle de qualidade dos hemocomponentes; 
39. Comitê Hospitalar Transfusional: composição e funções; 
40. Vigilância sanitária em hemoterapia; 
41. Terapia celular - células tronco - origem e indicações terapêuticas; 
42. Plasma fresco congelado, albumina e imunoglobulinas: indicações terapêuticas. 
 
5. ORIENTAÇÕES PARA A PROVA PRÁTICA:  

A prova prática consistirá da análise e interpretação de esfregaços de sangue periférico e/ou de 
aspirado de medula óssea ao microscópio óptico. 
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Anexo I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
Cargo: MÉDICO-MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 
2. REQUISITOS:  

� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente  
� Residência Médica em Pediatria (2 anos), reconhecida pela Comissão Nacional de Residência 

Médica 
� Residência em Medicina Intensiva Pediátrica e/ou Título de área de atuação em Medicina Intensiva 

Pediátrica e/ou experiência comprovada em Serviço de Terapia Intensiva Pediátrica, reconhecido 
pelo MEC, de no mínimo 12 meses. 

 
3. ESTRUTURA DO CONCURSO:  

O concurso compreenderá a aplicação de uma prova escrita de 50 questões objetivas, dividida em duas 
partes:  
Parte I: Língua Portuguesa – 10 questões 
Parte II: Conhecimentos Específicos – 40 questões 
� Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 

 
4. PROGRAMA DA PROVA: 
 
4.1 Parte I: Língua Portuguesa 
1. Leitura de diferentes gêneros em circulação na mídia impressa. 
2. Significação de palavras e expressões no contexto. 
3. Recursos coesivos de referenciação e sequenciação. 
4. Linguagem: adequação, níveis, denotação/conotação. 
5. Emprego das classes de palavras. 
6. Processos de formação de palavras. 
7. Estrutura do período simples. 
8. Estrutura do período composto. 
9. Regência, concordância e colocação. 
10. Pontuação. 
 
4.2 Parte II: Conhecimentos Específicos 
1. Reanimação cardiorrespiratória cerebral. 
2. Choque: fisiopatologia, diagnóstica e terapêutica. 
3. Insuficiência cardíaca. 
4. Insuficiência respiratória aguda. 
5. Ventilação mecânica: Indicações e usos de equipamentos. 
6. Insuficiência renal aguda. 
7. Suporte nutricional na criança gravemente enferma-enteral e parenteral. 
8. Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico. 
9. Cetoacidose diabética. 
10. Comas. 
11. Acidentes - Intoxicações exógenas, politraumatismos, queimaduras e aspiração de corpos estranhos. 
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12. Infecção na criança gravemente doente - diagnóstico e terapêutica. 
13. Cuidados gerais no pós-operatório de cirurgia pediátrica. 
14. Infecção na Unidade de Terapia Intensiva: aspectos epidemiológicos e preventivos. 
15. Riscos inerentes aos procedimentos terapêuticos na UTI. 
16. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. 
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Anexo I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
Cargo: MÉDICO-PEDIATRIA/NEONATOLOGIA 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 

2. REQUISITOS:  
� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente 
� Residência Médica em Pediatria (2 anos), reconhecida pela Comissão Nacional de Residência 
Médica 
� Residência em Neonatologia, e/ou Titulo de Especialista em Neonatologia e/ou experiência 
comprovada em Serviço de Neonatologia, reconhecido pelo MEC, de no mínimo 12 meses. 

 
3. ESTRUTURA DO CONCURSO:  

O concurso compreenderá a aplicação de uma prova escrita de 50 questões objetivas, dividida em duas 
partes:  
Parte I: Língua Portuguesa – 10 questões 
Parte II: Conhecimentos Específicos – 40 questões 
� Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 

 
4. PROGRAMA DA PROVA: 
 
4.1 Parte I: Língua Portuguesa 
1. Leitura de diferentes gêneros em circulação na mídia impressa. 
2. Significação de palavras e expressões no contexto. 
3. Recursos coesivos de referenciação e sequenciação. 
4. Linguagem: adequação, níveis, denotação/conotação. 
5. Emprego das classes de palavras. 
6. Processos de formação de palavras. 
7. Estrutura do período simples. 
8. Estrutura do período composto. 
9. Regência, concordância e colocação. 
10. Pontuação. 
 
4.2 Parte II: Conhecimentos Específicos 
1. Atendimento ao recém-nascido na sala de parto.  
2. Exame físico e classificação do recém-nascido.  
3. Nutrição.  
4. Termorregulação.  
5. Prematuridade.  
6. Doenças respiratórias.  
7. Assistência ventilatória. 
8. Cardiopatias congênitas no recém-nascido.  
9. Homeostase dos carboidratos.  
10. Homeostase do cálcio e magnésio.  
11. Icterícia neonatal. 
12. Malformações congênitas.  
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13. Doenças endócrinas.  
14. Doenças infecciosas.  
15. Trombocitopenias no recém-nascido. 
16. Convulsões neonatais. 
17. Asfixia perinatal.  
18. Doenças oftalmológicas.  
19. Doenças cirúrgicas no período neonatal.  
20. Erros inatos do metabolismo.  
21. Doenças ortopédicas neonatais.  
22. Anestesia e analgesia.  
23. Seguimento do recém-nascido prematuro. 



UFSM  - CONCURSO PÚBLICO: CARGOS  TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS   EM  EDUCAÇÃO - EDITAL   N.  016/2013-PROGEP 

 

 
                    

22 

 

Anexo I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
Cargo: MÉDICO-RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 
2. REQUISITOS:  

� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente  
� Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem emitido pelo Colégio Brasileiro de 
Radiologia ou Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem em serviço reconhecido, 
com certificado emitido pelo CBR e/ou MEC (mínimo de 3 anos). 

 
3. ESTRUTURA DO CONCURSO:  

O concurso compreenderá a aplicação de uma prova escrita de 50 questões objetivas, dividida em duas 
partes:  
Parte I: Língua Portuguesa – 10 questões 
Parte II: Conhecimentos Específicos – 40 questões 
� Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 

 
4. PROGRAMA DA PROVA: 
 
4.1 Parte I: Língua Portuguesa 
1. Leitura de diferentes gêneros em circulação na mídia impressa. 
2. Significação de palavras e expressões no contexto. 
3. Recursos coesivos de referenciação e sequenciação. 
4. Linguagem: adequação, níveis, denotação/conotação. 
5. Emprego das classes de palavras. 
6. Processos de formação de palavras. 
7. Estrutura do período simples. 
8. Estrutura do período composto. 
9. Regência, concordância e colocação. 
10. Pontuação. 
 
4.2 Parte II: Conhecimentos Específicos 
1. Radiologia geral. 
2. Tomografia Computadorizada. 
2.1. Anatomia radiológica e seccional. 
2.2. Princípios físicos e proteção radiológica. 
2.3. Metodologia do exame. 
2.4. Patologias: Sistema respiratório, sistema digestório, sistema genitourinário, sistema 
musculoesquelético, sistema neurológico, cabeça e pescoço, pediatria, ginecologia e sistema vascular.  
3. Mamografia. 
3.1. Anatomia 
3.2. Princípios físicos e proteção radiológica. 
3.3. Metodologia do exame. 
3.4. Patologias: Estruturais, microcalcificações, nódulos benignos e malignos. 
3.5. Classificação BIRADS. 
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3.6. Métodos de investigação complementar. 
4. Ultrassonografia. 
4.1. Anatomia seccional. 
4.2. Princípios físicos. 
4.3. Patologias: Sistema respiratório, sistema digestório, sistema genitourinário, sistema 
musculoesquelético, estruturas superficiais, ginecologia obstetrícia, sistema vascular (Doppler) e pediatria. 
4.4. Intervenção. 
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 Anexo I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; 
orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade 
de vida; exercer atividades técnico-científicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 
2. REQUISITOS:  

� Curso Superior em Terapia Ocupacional 
� Registro no Conselho Competente 

 
3. ESTRUTURA DO CONCURSO:  

O concurso compreenderá a aplicação de uma prova escrita de 50 questões objetivas, dividida em duas 
partes:  
Parte I: Língua Portuguesa – 10 questões 
Parte II: Conhecimentos Específicos – 40 questões 
� Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 

 
4. PROGRAMA DA PROVA: 
 
4.1 Parte I: Língua Portuguesa 
1. Leitura de diferentes gêneros em circulação na mídia impressa. 
2. Significação de palavras e expressões no contexto. 
3. Recursos coesivos de referenciação e sequenciação. 
4. Linguagem: adequação, níveis, denotação/conotação. 
5. Emprego das classes de palavras. 
6. Processos de formação de palavras. 
7. Estrutura do período simples. 
8. Estrutura do período composto. 
9. Regência, concordância e colocação. 
10. Pontuação. 
 
4.2 Parte II: Conhecimentos Específicos 
1. Ética e deontologia na Terapia Ocupacional.  
2. Atuação da Terapia Ocupacional nos três níveis de complexidade, em saúde: Atenção básica; serviços 
especializados (CAPS, UBS e Ambulatórios) e no contexto hospitalar. 
3. Terapia Ocupacional nas disfunções físicas.  
4. Terapia Ocupacional em saúde mental e reabilitação psicossocial. 
5. Terapia Ocupacional nos diferentes segmentos geracionais: infância e adolescência; adulto; idoso. 
6. Tecnologia Assistiva: órtese e prótese.  
7. Métodos e técnicas de avaliações em Terapia Ocupacional. 
8. AVD (atividades de vida diária) abrangendo: AIVD´S (atividades instrumentais de vida diária) e AVP´S 
(atividades da vida prática).  
9. Terapia Ocupacional nos contextos escolares. 
10. Terapia Ocupacional Social. 
11. Saúde Coletiva. 
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Anexo I - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
Cargo: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de 
navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar 
e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como 
metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de 
desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
2. REQUISITOS:  

� Ensino Médio Profissionalizante* ou  
� Ensino Médio completo + Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em sistemas computacionais ou  
� Ensino Médio Completo + Curso Técnico* 

(*) O curso médio profissionalizante e o curso técnico referido nos requisitos para ingresso deverão ser nas áreas 
correspondentes ao cargo. 

 
3. ESTRUTURA DO CONCURSO:  

O concurso compreenderá a aplicação de uma prova escrita de 50 questões objetivas, dividida em duas 
partes:  
Parte I: Língua Portuguesa – 10 questões 
Parte II: Conhecimentos Específicos – 40 questões 
� Valor: 100 pontos 
� Mínimo para Habilitação: 50 pontos (25 questões) 
� Caráter eliminatório e classificatório 

 
4. PROGRAMA DA PROVA: 
 
4.1 Parte I: Língua Portuguesa 
1. Leitura de diferentes gêneros em circulação na mídia impressa. 
2. Significação de palavras e expressões no contexto. 
3. Recursos coesivos de referenciação e sequenciação. 
4. Linguagem: adequação, níveis, denotação/conotação. 
5. Emprego de classe de palavras. 
6. Processos de formação de palavras. 
7. Concordância verbal. 
8. Estrutura do período simples. 
9. Estrutura do período composto. 
10. Pontuação. 
 
4.2 Parte II: Conhecimentos Específicos 
1. Engenharia de Software. 
2. Estrutura de Dados, Organização de Arquivos e Métodos de Ordenação. 
3. Lógica de Programação e Linguagem C. 
4. Modelagem de Dados e Banco de Dados. 
5. Organização e Arquitetura de Computadores. 
6. Programação em Linguagem Java. 
7. Redes de Computadores e Comunicação de Dados. 
8. Cabeamento Estruturado. 
9. Segurança da Informação. 
10. Sistemas Operacionais. 
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Anexo II - QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS E DEMAIS INFORMAÇÕES 
 

CARGOS CAMPUS 
Nº DE 

VAGAS 
GERAL 

CANDIDATOS A 
CLASSIFICAR 

- LISTA GERAL 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

REQUISITOS PARA INGRESSO 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “E” 

DIRETOR DE PRODUÇÃO 
Santa 
Maria 

01 05 40 3.138,70 
� Curso Superior em Comunicação Social, 

Artes Plásticas ou Artes Cênicas + 
Habilitação 

85,00 

MÉDICO-CARDIOLOGIA 
Santa 
Maria 

01 05 20 3.138,70 

� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente  
� Residência Médica em Cardiologia 

(mínimo 2 anos), reconhecida pelo MEC 

85,00 

MÉDICO-CIRURGIÃO GERAL 
EMERGENCISTA/CIRURGIA DE 
TRAUMA 

Santa 
Maria 

01 05 20 3.138,70 

� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente 
� Residência Médica em Cirurgia Geral, em 

Serviço reconhecido pelo MEC (mínimo 
dois anos) 

85,00 

MÉDICO-
HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA 

Santa 
Maria 

01 05 20 3.138,70 

� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente  
� Residência Médica em Hematologia ou 

em Hematologia/Hemoterapia ou título 
de Especialista em Hematologia ou em 
Hematologia/Hemoterapia 

85,00 



UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SANTA  MARIA  -  PROGEP  - CONCURSO PÚBLICO:  CARGOS  TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS  EM EDUCAÇÃO - EDITAL N.  016/2013 - PROGEP 

 

 
 

 

CARGOS CAMPUS 
Nº DE 

VAGAS 
GERAL 

CANDIDATOS A 
CLASSIFICAR 

- LISTA GERAL 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

REQUISITOS PARA INGRESSO 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

MÉDICO-MEDICINA INTENSIVA 
PEDIÁTRICA 

Santa 
Maria 

01 05 20 3.138,70 

� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente  
� Residência Médica em Pediatria (2 anos), 

reconhecida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica 

� Residência em Medicina Intensiva 
Pediátrica e/ou Título de área de atuação 
em Medicina Intensiva Pediátrica e/ou 
experiência comprovada em Serviço de 
Terapia Intensiva Pediátrica, reconhecido 
pelo MEC, de no mínimo 12 meses 

85,00 

MÉDICO-
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA 

Santa 
Maria 

01 05 20 3.138,70 

� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente 
� Residência Médica em Pediatria (2 anos), 

reconhecida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica 

� Residência em Neonatologia, e/ou Titulo 
de Especialista em Neonatologia e/ou 
experiência comprovada em Serviço de 
Neonatologia, reconhecido pelo MEC, de 
no mínimo 12 meses 

85,00 

MÉDICO-RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

Santa 
Maria 

01 05 20 3.138,70 

� Curso Superior em Medicina 
� Registro no Conselho Competente  
� Título de Especialista em Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem emitido pelo 
Colégio Brasileiro de Radiologia ou 
Residência Médica em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem em serviço 
reconhecido, com certificado emitido 
pelo CBR e/ou MEC (mínimo de 3 anos) 

85,00 
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CARGOS CAMPUS 
Nº DE 

VAGAS 
GERAL 

CANDIDATOS A 
CLASSIFICAR 

- LISTA GERAL 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
INICIAL 

REQUISITOS PARA INGRESSO 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Santa 
Maria 

02 09 40 3.138,70 
� Curso Superior em Terapia Ocupacional 
� Registro no Conselho Competente  

85,00 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “D” 

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Santa 
Maria 

05 22 40 1.912,99 

� Ensino Médio Profissionalizante* ou  
� Ensino Médio completo + Curso Técnico 

em Eletrônica com ênfase em sistemas 
computacionais ou  

� Ensino Médio Completo + Curso Técnico* 

55,00 

(*) O curso Médio Profissionalizante e o Curso Técnico referido nos requisitos para ingresso deverão ser nas áreas correspondentes ao cargo. 
 


