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EDITAL Nº 053/2015 – COREMU 

 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DOS 

GABARITOS PROVISÓRIOS PARA A 

SELEÇÃO PÚBLICA DE CANDIDATOS PARA 

O SUPRIMENTO DE VAGAS AO PROGRAMA 

DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM DA 

UNIOESTE, PARA O ANO LETIVO DE 2016. 

 
 

A Coordenadora de Residência Multiprofissional em Saúde – COREMU e a 
Coordenadora do Programa de Residência em Enfermagem, com especialidade em 
Gerenciamento de Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica, da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso das atribuições estatutárias e 
regimentais, e considerando o disposto no Edital nº 023/2015-COREMU, de 23 de 
setembro de 2015; 

 
 

TORNA PÚBLICO: 
 
 

Art. 1º - As respostas aos recursos dos gabaritos provisórios da Prova Escrita 
(Objetiva) para a seleção de candidatos ao Programa de Residência em Enfermagem, 
na Especialidade Gerenciamento de Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica da 
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme segue: 
 

QUESTÃO: RESULTADO DA QUESTÃO: 

26 ( X ) Manter (  ) Anular (   ) Alterar 

RECURSO 01:  
A questão não estava clara quanto ao seu objetivo ou havia mais de uma alternativa 
correta. A alternativa E, por exemplo, trazia técnica e instrumentos de supervisão de 
Enfermagem, podendo ser correta. Uma das técnicas de supervisão é a observação 
direta, a qual pode ser realizada de maneira informal no dia a dia ou formalmente, 
como em reuniões (Peduzzi, 1999). Quanto aos instrumentos de supervisão, pode-se 
citar prontuário do paciente, manual de serviço, prescrição de enfermagem, dentre 
outros (Peduzzi, 1999). Referência: PEDUZZI, M.; GAIDZINSKI, R.R. Supervisão em 



  

enfermagem. São Paulo, 1999. [Apostila da Disciplina Administração em Enfermagem 
II, Departamento de Orientação Profissional, Escola de Enfermagem da USP]. A 
questão não estava clara quanto ao seu objetivo ou havia mais de uma alternativa 
correta. A alternativa E, por exemplo, trazia técnica e instrumentos de supervisão de 
Enfermagem, podendo ser correta. Uma das técnicas de supervisão é a observação 
direta, a qual pode ser realizada de maneira informal no dia a dia ou formalmente, 
como em reuniões (Peduzzi, 1999). Quanto aos instrumentos de supervisão, pode-se 
citar prontuário do paciente, manual de serviço, prescrição de enfermagem, dentre 
outros (Peduzzi, 1999). Referência: PEDUZZI, M.; GAIDZINSKI, R.R. Supervisão em 
enfermagem. São Paulo, 1999. [Apostila da Disciplina Administração em Enfermagem 
II, Departamento de Orientação Profissional, Escola de Enfermagem da USP]. 
RESPOSTA AO RECURSO:  
Segundo  Kurcgant (2005)  são consideradas técnicas para o desenvolvimento da 
atividade Supervisão: observação direta, a análise de registro, a entrevista, a reunião, a 
discussão em grupo, a demonstração, a orientação, o estudo de caso, a dinâmica de 
grupo, a análise de situação pelo método científico e outras que porventura possam 
contribuir em cada situação específica. Como Instrumentos: prontuário do paciente, a 
prescrição de enfermagem, o plano de supervisão, o cronograma, o roteiro, o manual 
de serviço de enfermagem com suas normas, procedimentos e rotinas, o plano de 
desenvolvimento do funcionário e outros. Portanto a alternativa correta é a C. 
DECISÃO: Recurso não procede. Manter a alternativa da questão.  

 
 
 

Publique-se e cumpra-se. 

Cascavel, 12 de novembro de 2015. 

 
 
 

LUCIANE DE FÁTIMA CALDEIRA 
Coordenadora da Residência Multiprofissional e 

Profissional da Saúde – COREMU 
 
 
 
 
 

ANAIR LAZZARI NICOLA 
Coordenadora da Residência em Gerenciamento  
de Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica 

 
 


