
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
 
 

EDITAL Nº 042/2014-CPS/COREME 

 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA 
O RESULTADO DA PROVA ESCRITA 
(OBJETIVA) PARA A SELEÇÃO DE 
CANDIDATOS AO PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA DA UNIOESTE, 
PARA O ANO LETIVO DE 2015. 

 
 

O Coordenador do Programa de Residência Médica do HUOP (Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná), da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 
no uso das atribuições estatutárias e regimentais e considerando: 

 
- o Edital 031/2014-CPS/COREME, de 01 de setembro de 2014, 
- o Edital 041/2014-CPS/COREME, de 08 de dezembro de 2014; 

 
TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1º - As respostas aos recursos contra o resultado da Prova Escrita (Objetiva) 

para a seleção de candidatos ao Programa de Residência Médica (doravante, 
Programa) da Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, conforme 

anexo único deste Edital. 
 
Art. 2º - O Edital Final de resultados da Prova Escrita (Objetiva) será publicado no 
dia 10 de dezembro de 2014.  

 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 
 

Cascavel, 10 de dezembro de 2013. 
 
 
 
 

ANDRÉ PEREIRA WESTPHALEN 
Coordenador da Comissão de Residência Médica 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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Anexo Único do Edital nº 042/2014-CPS/COREME, de 10 de dezembro de 2014. 
 

CANDIDATO (A): Everton Muller Alves  

INSCRIÇÃO: 107 

RECURSO: Encaminho este e-mail pois pelo edital e cronograma não há previsão 
de recurso contra o resultado da "Análise dos Recursos". Referente aos resultados 
dos recursos da prova de Cardiologia divulgados: A questão número 28 sofreu 
modificação do gabarito, inicialmente era letra C, após o recurso foi mudado para 
letra D; Porém a questão deveria ser anulada (e não mudado o gabarito) pois tanto 
a alternativa 'C' quanto a 'D' estão erradas. Peço que seja corrigido este equivoco e 
a questão seja anulada para que não ocorram problemas quanto ao resultado final 
da prova. 

RESPOSTA AO RECURSO: INDEFERIDO 

As questões foram modificadas baseado em Bibliografias. Somente serão avaliados 
recursos sobre o resultado da prova escrita.  
Portanto, recurso sobre teor de questão encontra-se fora de prazo. 

 
 

CANDIDATO (A): Maria Luisa Cazula Milléo  

INSCRIÇÃO: 229 

RECURSO: Olá  Boa Tarde, Gostaria de solicitar recurso referente a nota da prova 

Objetiva de Residencia Médica. Meu nome é Maria Luisa Cazula Milléo, Rg: 
10023966-3, Inscricao: 229. Solicito incluir as questões que foram anuladas 
referentes a prova na nota final, visto que das 9 questões, eu havia errado 6 
(questões: 28/68/69/74/82/96). Minha nota inicial era 54... Com o recurso iria para 
60! Desde já agradeço. 
RESPOSTA AO RECURSO: INDEFERIDO 

A candidata equivocou-se na sua conferência, haja vista ter errado 49 questões, ter 
acertado 51 e somando as questões anuladas passou para 60 acertos, com a 
pontuação de 0,90 por questão acertada.  
Desta forma fica mantida a nota, conforme divulgado no Edital nº 041/2014, de 
08 de dezembro de 2014. 

 
 

CANDIDATO (A): Fernanda Hernandes Cintra 

INSCRIÇÃO: 108 

RECURSO: Boa tarde, Gostaria de saber quais os trâmites para que seja feita 
recorreção da minha prova de residência médica, visto que, pela minha correção 
acertei 61 questões, o que daria 54.9 pontos e pelo resultado divulgado minha nota 
saiu 54.0 pontos. Estou preocupada pois estou em Arapongas  e não consigo 
protocolar pessoalmente o pedido.  Aguardo resposta. Grata. Att, Fernanda 
Hernandes Cintra - Cirurgia Geral. 

RESPOSTA AO RECURSO: INDEFERIDO 
A candidata equivocou-se na sua conferência, haja vista ter errado 49 questões, ter 
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acertado 51 e somando as questões anuladas passou para 60 acertos, com a 
pontuação de 0,90 por questão acertada.  
Desta forma fica mantida a nota, conforme divulgado no Edital nº 041/2014, de 
08 de dezembro de 2014. 

 
 

CANDIDATO (A): Gloria Roxana Vargas Contreras 

INSCRIÇÃO: 241 

RECURSO: Meu nome é Gloria Vargas Contreras. No resultado da Prova Escrita 

(Objetiva) para residencia medica em pediatria o resultado foi de 51,3. mas no meu 
resultado  da 52 e com perguntas anuladas da 58. Solicito  esclarecer. muito 
obrigada. 
RESPOSTA AO RECURSO: INDEFERIDO 

A candidata equivocou-se na sua conferência, haja vista ter errado 52 questões, ter 
acertado 48 e somando as questões anuladas passou para 57 acertos, com a 
pontuação de 0,90 por questão acertada.  
Desta forma fica mantida a nota, conforme divulgado no Edital nº 041/2014, de 
08 de dezembro de 2014. 

 
 

CANDIDATO (A): Natali Mariana Cremonese 

INSCRIÇÃO: 33 

RECURSO: Bom dia! Meu nome é Natali Mariana  Cremonese, candidata a vaga de 

residência em clínica médica no ano de 2015. Sou participante do PROVAB 2014 e 
juntamente com o curriculum vittae foi entregue a declaração de participação no 
programa assim como solicitado no edital, porém ainda não foi adicionado à nota os 
10% referente ao programa. Segundo o edital do programa de residência da 
unioeste será adicionado na nota final, nas normas de funcionamento do provab 
alem disso consta ainda que todos os participantes do programa devem receber o 
"bônus". O edital da unioeste não foi claro em relação a isso, apenas informou que 
adicionaria na nota final. Diante disso questiono quando será atribuído a nota do 
provab? Na nota final juntamente com o curriculum e apenas nos classificados para 
a segunda fase ou para todos os participantes do programa?  
Informo ainda que os recursos no edital da unioeste tem fim previsto até as 17:00 
do dia 09/12/2014 (hoje) porém desde ontem está indisponível para enviar recursos 
informando encerramento. Agradeço desde já. Bom dia!  
RESPOSTA AO RECURSO: INDEFERIDO 

A pontuação do PROVAB sairá no resultado final da prova Objetiva, que será 
publicado no próximo Edital. 

 
 

CANDIDATO (A): Socrates Rios Araujo 

INSCRIÇÃO: 37 

RECURSO: Bom dia, Gostaria de informações em relação a pontuação adicional do 
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PROVAB. Fiz prova na UNIOESTE e pude verificar que no resultado da prova 
Escrita no dia 08/12 não obtive minha pontuação adicional. Att Socrates rios 

RESPOSTA AO RECURSO: INDEFERIDO 
A pontuação do PROVAB sairá no resultado final da prova Objetiva, que será 
publicado no próximo Edital. 

 
 

CANDIDATO (A): Eliane Kopchinski 

INSCRIÇÃO: 26 

RECURSO: Revisão de pontuação / acertos para prova de residência médica 2015 
(61 questões acertadas = resultado 60 questões acertadas). 
 

RESPOSTA AO RECURSO: INDEFERIDO 

A candidata equivocou-se na sua conferência, haja vista ter errado 49 questões, 
com a questão 81 assinalada na letra A e C, ter acertado 51 e somando as 
questões anuladas passou para 60 acertos, com a pontuação de 0,90 por questão 
acertada.  
Desta forma fica mantida a nota, conforme divulgado no Edital nº 041/2014, de 
08 de dezembro de 2014. 

 


