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EDITAL Nº 07/SEGESP/2012
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, torna pública a complementação do
Edital nº 035/DDPP/2011 e do Edital nº 84/DDPP/2012, conforme especificado a seguir.
1. Conforme especificado no item 2 do Edital nº 84/DDPP/2012, todos os candidatos
inscritos para o cargo de Engenheiro/Área - Sanitária e que compareceram à prova do dia
15/04/2012 estão convocadas para se submeterem a nova prova de conhecimentos
específicos (25 questões objetivas), a ser aplicada no dia 03/06/2012 com início às
15h00min e término às 17h30min, em local divulgado a partir de 25/05/2012, na internet
no site www.ufsc.br, link “Concursos”.
2. Aplicam-se, subsidiariamente, aos termos deste edital, as normas publicadas por meio do
Edital nº 35/DDPP/2012.
2.1. Para efeitos de composição da Nota Final serão mantidos os pontos obtidos pelo
candidato nas questões de Língua Portuguesa da prova realizada no dia 15/04/2012.
3. Será assegurado aos candidatos o direito a recurso contra a formulação, o conteúdo ou
gabarito das questões. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, com
argumentação lógica e consistente, digitado ou preenchido a mão com letra legível, conter
nome e assinatura do candidato, e deverá ser interposto até as 18h00min do dia
04/06/2012.
3.1. O recurso deverá ser dirigido à SEGESP, devidamente assinado:
3.1.1. Protocolado no Protocolo Geral da UFSC, localizado no andar térreo do Prédio da
Reitoria, no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, no prazo estabelecido
no item 3.
3.1.2. Na Secretaria Administrativa dos Campi de Araranguá, Curitibanos ou Joinville,
com carimbo oficial, com data e horário de recebimento registrados, no prazo estabelecido
no subitem 3.
3.1.3. Via fax, para o número (48) 3721-9212, no prazo estabelecido no item 3. Os
originais dos documentos objeto do recurso deverão ser entregues na SEGESP em até 02
(dois) dias do prazo estabelecido no item 3, sob pena de invalidação do recurso.
3.2. Não serão aceitos pedidos de recurso via correio eletrônico.
3.3. Será indeferido o pedido de recurso em desacordo com o estabelecido nos subitens 3.1.
e 3.2.
3.4. Os recursos serão examinados pela Banca Examinadora.
3.5. Se o exame dos recursos resultar em anulação de questões da prova, a pontuação
correspondente será atribuída a todos os candidatos.
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3.6. Se houver modificação no gabarito decorrente dos recursos, as provas serão corrigidas
de acordo com o gabarito definitivo.
4. O resultado da prova objetiva será divulgado após o exame dos recursos, a partir do dia
13/06/2012, no site www.prdhs.ufsc.br, link “Concursos Públicos”.

Florianópolis, 29 de maio de 2012.

Neiva Aparecida Gasparetto Cornélio
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