
CONCURSO PÚBLICO UFRN - 2010 

Expectativas de Respostas 

Secretário Executivo 

  

Entre as atividades desenvolvidas pelo Secretário Executivo, a produção de textos oficiais é uma 
das mais importantes. Com base nesse pressuposto, as questões discursivas da pro va destinada 
ao provimento desse cargo requereram a aplicação de saberes experienciais de efetiva produção 
textual (conforme solicita a questão 1) e de reescritura (questões 2, 3 e 4), visando ao 
aprimoramento dos exemplares propostos para análise, no tocante aos seguintes critérios: 
coesão, coerência, concisão, adequação linguística e ao gênero.   

 

Questão 1  

Exemplo de resposta que atende aos critérios para questão 1. 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

GABINETE DO REITOR  
 
 

Memorando 123/10 – CG 
Natal/RN, 26 de novembro de 2010.  

 
Ao Senhor 
JOÃO MARIA SANTOS 
Chefe do Setor de Pessoal 
PROAD/UFRN 
 

 
                              
                           Senhor Chefe do Setor de Pessoal,  
 
            Solicitamos a contratação de dois estagiários da área de Comunicação Social para o 
desenvolvimento de atividades no Setor de Cerimonial deste Gabinete. Informamos que os 
referidos contratos devem ter o período de seis meses, a contar de 17 de janeiro de 2011.  

 

                            Atenciosamente, 

 

CÉLIA RIBEIRO 
Chefe de Gabinete 

 
 

 



Questão 2  

Exemplo de resposta que atende aos critérios para questão 2. 

 

 

Natal/RN, 26 de novembro de 2010.    

   

Para a Comissão Permanente de Vestibular  
Comperve/UFRN    

  

Requerimento 

   

                          JOSÉ MARIA DA SILVA, devidamente inscrito no concurso para Secretário 
Executivo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a inscrição nº 97.542/10, vem 
solicitar a emissão de uma declaração de comparecimento à prova realizada na data 
supracitada, uma vez que precisa comprovar afastamento do serviço, no período da tarde, para 
se submeter ao referido exame.    

                                  Nestes termos, pede deferimento.     

 

José Maria da Silva  
Secretário Executivo 

 
 
 

 

 

Questão 3  

Exemplo de resposta que atende aos critérios para questão 3. 

 

Aos quinze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, realizou -se, na sala vinte e 
cinco do prédio da Escola de Ciências e Tecnologia, na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal/RN, das oito às doze horas, a prova escrita (em anexo) do concurso para 
provimento do cargo de Auxiliar Administrativo, nível médio, com lotação prevista para 
diferentes departamentos desta Universidade, conforme explicita o Edital noventa e seis de dois 
mil e dez. Compareceram a esta sala os noventa candidatos destinados a ela, conforme anexa 
lista de presença. No decorrer da aplicação da prova, houve duas ocorrências inusitadas. A 
primeira se deu nos primeiros minutos de aplicação da prova: o candidato Pedro Go nçalves de 
Melo observou que o caderno de provas dele estava incompleto. Constatado o problema no 
referido caderno, cujo número de identificação é zero, um, dois, quatro, cinco, procedeu -se à 
devida substituição. A segunda ocorreu antes de transcorridos tr inta minutos do início da 
aplicação do certame: o candidato João Maria Cardoso, cujo número de inscrição é cento e 
vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis, entregou o caderno de provas de número de 
ordem vinte e um e se retirou em definitivo da sala, alegando não estar sentindo-se bem. Nada 
mais havendo a constar, eu, Maria Bernardes, fiscal de sala, lavro esta ata que segue assinada 
por mim e pelo supervisor de fiscais deste concurso. Maria Bernardes. Thomás Augusto Silva. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 



Questão 4  

Exemplo de resposta que atende aos critérios para questão 4 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO RURAL UNIVERSITÁRIO DE TREINAMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA  
 
  

  
Ofício nº 258/2010-CRUTAC   
 

Natal/RN, 17 de outubro de 2010. 
 

Ao Senhor  
LUCIANO BARBOSA 
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Natal  
Natal/RN 

 
  
                    Senhor Chefe de Gabinete,    
  
          Informamos a Vossa Senhoria que o Centro de Treinamento e Assistência Co munitária da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi transferido da Avenida Nascimento de Castro, 
1540, Lagoa Nova, para a Avenida Agamenon Fernandes, 2344, Cidade Jardim, bem próximo ao 
Campus Universitário.    
            Salientamos, outrossim, que os números de telefone e o endereço eletrônico continuam 
os mesmos: 4066-2788, 4066-2888, crutac@ufrn.br.  
 
                    Atenciosamente,   

  
Valquíria Santiago  

Diretora do CRUTAC/UFRN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


