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EDITAL Nº 043/2019 – COREMU 
  
  
 
 

RESPOSTA AO RECURSO CONTRA O     
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PÚBLICA     
DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA DA     
COREMU PARA O ANO LETIVO DE 2020. 

  
 
  

O Coordenador de Residência Multiprofissional – COREMU da Universidade         
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso das atribuições estatutárias e             
regimentais, e considerando os Editais Nº 011/2019-COREMU, Nº        
Nº012/2019-COREMU, Nº013/2019-COREMU, Nº 015/2019-COREMU,    
Nº016/2019-COREMU, Nº017/2019-COREMU e Nº018/2019-COREMU de 23 de       
setembro de 2019 e Nº014/2019-COREMU de 27 de setembro de 2019 

 
TORNA PÚBLICO: 
  
Art. 1ª - Resposta ao recurso contra o resultado final do Programa de             

Residência em Área Profissional de Saúde em Odontologia, com Especialidade em           
Reabilitação Integral das Anomalias Craniofaciais. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

Cascavel, 18 de dezembro de 2019. 

 
 

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE 
Coordenador da COREMU 

 
 
 



Anexo I - Edital 043/2019 - COREMU, de 18 de dezembro de 2019 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM 
ODONTOLOGIA, COM ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO INTEGRAL DAS 
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS 

RECORRENTE: Célia Patrícia Müller Rodrigues 

RECURSO: Sigo solicitando esclarecimentos referente a nota atribuída na         

entrevista do programa de Residência em Área Profissional de Saúde - em            

Odontologia, com especialidade em Reabilitação Integral das Anomalias        

Craniofaciais, pois a mesma foi muito discrepante da nota atribuída aos demais            

candidatos (a minha 28 e dos demais candidatos 38/39).  

Gostaria de saber em qual quesito me foi descontado tantos pontos. 

 

RESPOSTA AO RECURSO: Diante da insistência em obter esclarecimentos a          

respeito de sua nota, a banca se posiciona da seguinte forma. 

No momento da entrevista, a candidata construiu sua arguição de modo           

incorreto em torno da especificidade necessária para o atendimento ao          

pacientes com deficiências. A mesma afirmou que seria da mesma maneira que            

os demais e que não existem diferenças. 

A banca afirma que existem muitas diferenças nas questões técnicas da           

abordagem. É amplamente difundido pela literatura específica (odontologia) que         

as particularidades no atendimento a esta clientela são tantas, que requer uma            

especialidade no ramo da Odontologia (área da candidata) denominada         

Odontologia para Pacientes Especiais. 

A banca ainda ressalta que são necessários, para o atendimento destes           

pacientes, conhecimentos das deficiências que o acometem, das características         

e implicações bucais (no caso específico da candidata), bem como as           



implicações motoras, neurológicas e comportamentais que podem interferir nas         

suas condições de saúde bucal e geral, agravando-as. Assim, a ação do            

profissional e equipe multiprofissional, deve ser precisa, de modo a preservar ou            

melhorar a qualidade de vida do paciente. 

DECISÃO: diante do exposto a banca, por unanimidade, decide pela          

improcedência do recurso e mantém nota da candidata. 

 
 

 
 


