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RESPOSTAS  AOS  RECURSOS  CONTRA  O       
OS  RESULTADOS  DA  SEGUNDA  E      
TERCEIRA  ETAPAS  DOS  PROGRAMAS  DE       
RESIDÊNCIA  DA  COREMU,  PARA  O  ANO        
LETIVO   DE   2021.   

    
  
    

O  Coordenador  da  Comissão  de  Residência  Multiprofissional  e          
Uniprofissional  em  Saúde  –  COREMU,  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do             
Paraná  –  UNIOESTE,  no  uso  das  atribuições  estatutárias  e  regimentais,  e             
considerando:   

  
- o   edital   034/2020   -   COREMU,   de   24   de   novembro   de   2020.   

  
  

TORNA   PÚBLICO:   
  

Art.  1º  -   As  respostas  aos  recursos  impetrados  contra  o  resultado  da  segunda               
e  terceira  etapas  da  seleção  pública  de  candidatos  para  o  ano  letivo  de  2021,                
conforme   anexo   deste   edital.   

  
  

Publique-se   e   cumpra-se.   

  

Cascavel,   30   de   novembro   de   2020.   

  
  

CARLOS   EDUARDO   DE   ALBUQUERQUE   
Coordenador   da   Comissão   de   Residência   Multiprofissional   e   Uniprofissional   da   

Saúde    COREMU   -   Portaria   nº   2550/2018   -   GRE   
  

  



Anexo   I   do   edital   036/2020   -   COREMU,   de   30   de   novembro   de   2020   
  

RESIDÊNCIA  EM  FISIOTERAPIA,  ESPECIALIDADE  EM  FISIOTERAPIA        
INTENSIVA   

QUESTÃO   RESULTADO   DO   QUESTÃO   

  (     )   MANTER   (    )   ANULAR   (     )   ALTERAR   

RECURSO:   Conforme  publicação  do  edital  nº  034/2020  -  COREMU,  venho  por             
meio  deste,  solicitar  a  revisão  da  segunda  etapa,  contra  o  resultado  das  nota s  da                
Análise  de  Curriculum  Vitae,  Prova  Prática/oral  e  Entrevista,   para  o  curso  de              
especialização   em   Fisioterapia   em   Terapia   Intensiva.     
    

1º  Análise  de  Curriculum  Vitae:   Solicito  reanalise  da  documentação  entregue,            
pois  conforme  Anexo  IV  do  edital  Nº  004/2020  -  COREMU,  o  meu  Curriculum               
Vitae   apresenta   a   seguinte   pontuação:     
-  Participação  em  projetos  com  mais  de  40  horas:  ensino,  pesquisa  e/ou  extensão               
universitária   (Conforme  declaração  de  participação  do  projeto  “Brasil  conta           
comigo”   totalizaria   5   pontos)     
-  Participação  em  congressos,  encontros,  jornadas  e  outros  eventos  de  caráter             
científico   (apresentado  4  certificados  de  participação  de  “Congresso,  encontros  e            
jornadas   de   outras   áreas   (cada   trabalho   vale   0,5   ponto,   totalizando   2,0)     
    

2º  Prova  Prática/oral:   A  única  pergunta  realizada  pela  banca  para  mim  foi              
respondida   e   concluída   corretamente,   conforme   abaixo:     
O  que  é  um  reanimador  de  Muller?  foi  respondido:  é  um  aparelho  de  reanimação                
usado   em   parada   cardo   respiratória .     
Solicito  reavaliação  da  pergunta  e  da  resposta.  Entendo  que  a  utilização  deste              
aparelho  não  é  especifico  da  área  de  Fisioterapia,  e  o  termo  usado  diz  respeito  a                 
uma  marca  de  um  produto,  e  também  na  Fisioterapia  não  usamos  aparelhos  para               
reanimação  e  sim  os  médicos  fazem  uso  deles.  No  entanto,  acredito,  que  não               
seja  possível  avaliar  a  competência  de  um  candidato  por  somente  uma  pergunta,              
sendo   que   a   mesma,   não   foi   prática.     
    

3º  Entrevista:   A  banca  não  cumpriu  com  o  item  8.9  do  edital  Nº  004/2020  –                 
COREMU,  sobre:  “A  Entrevista  com  o  candidato  visa  obter  informações  dos             
objetivos,  aptidão  e  perspectivas  do  candidato  ao  Programa,  além  de  outras             
questões  isonômicas  consideradas  importantes  pela  banca  responsável  pela          
entrevista”     
Como  dito  acima,  a  única  pergunta  realizada  pela  banca  foi:  O  que  é  um                
reanimador   de   Muller?     
Não  fui  indagada  em  nenhum  momento  sobre  meus  objetivos,  aptidão  e             
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perspectivas  que  tenho  sobre  o  programa .  Por  isso,  vejo  que  não  fui  avaliada               
pela   banca   nesta   etapa   e   peço   que   seja   revisto.     

  
RESPOSTA  AO  RECURSO:   conforme  comunicado  para  a  candidata  Gabrieli           
Palharim  no  dia  da  entrevista  que  ela  não  atendeu  aos  itens  do  edital  Nº                
004/2020  -  COREMU,   e  que  desta  forma  a  banca  não  teria  nenhuma  pergunta  a                
ser  feita,  pois  ela  Não  apresentou  o  curriculum  vitae,  comprovantes  e  memorial,              
sendo  assim  a  banca  considerou  sem  necessidade  outros  questionamentos  para            
a  candidata.  Cabe  primeiramente  ao  candidato  mostrar  interesse  e  aptidão  ao             
programa,   lendo   o   edital   e   cumprindo   o   que   se   pede.   

  
NÃO  entregou  o  curriculum  vitae   conforme  edital,  item  f)  Curriculum  Vitae             
documentado  e  pontuado  (cópia  simples  dos  documentos),   conforme  Anexos  III  e             
IV;   

  
NÃO  apresentou  nenhum  comprovante   conforme  edital,  8.3  Receberá          
pontuação  zero  na  Análise  de  Documentação  e  Curriculum  Vitae  o  candidato  que              
não  entregar  os  documentos  na  forma,  no  prazo  e  local  estipulado  neste  edital.   E                
item  f)  Curriculum  Vitae  documentado  e  pontuado  (cópia  simples  dos            
documentos),  conforme  Anexos  III  e  IV;   sendo  dessa  forma  impossível  realizar  a              
pontuação   do   currículo;   

  
NÃO  colocou  o  memorial  descritivo   conforme  solicitado  no  anexo  III  do  edital,              
item  7.  Memorial  descritivo  (relato  individual  da  história  de  vida  do  candidato,              
enfatizando  as  experiências  pessoais  e  profissionais  que  levaram  à  decisão  de  se              
candidatar   a   uma   vaga   no   programa;   
  

Quanto  a  prova  prática-oral  foi  realizado  uma   questão  para  todos  os  candidatos  e               
o   conteúdo   da   questão   está    nos   livros   de   fisioterapia.     

  
  

DECISÃO:    recurso   não   procede.   Manter   a   nota   da   candidata.   
  

QUESTÃO   RESULTADO   DO   QUESTÃO   

Análise   de   (   X   )   MANTER  (     )   ANULAR   (     )   ALTERAR   



Documentação,   
Curriculum   
Lattes   e   
Entrevista   

RECURSO:      I   -   Da   Justificativa   
     

O  edital  nº001/2020  -  COREMU  elenca  no  tópico  4.1  o  rol  das  documentações               
necessárias   para   a   apresentação   pelo   candidato:     

Curriculum  Lattes  documentado  (cópias  simples),  Anexo  II  e  pontuado           
conforme   Anexo   III.   

No  entanto,  como  candidata  não  foi  obtido  pontuação  atribuída  no            
quesito   curriculum  lattes,   ante  a  suposta  ausência  de  documentos           
comprobatórios.     

Considerando  que  todo  texto  é  uma  forma  de  comunicação  entre            
concurso  e  candidato,  entende-se  que  houve  um  equívoco  na  transmissão  do             
desejado,  pois  a  expressão  “ curriculum  lattes  documentado   é  vaga,  dando            
margem   a   variadas   interpretações”.    

Como  candidata,  foi  interpretado  o  tópico  4.1,  item  “f”:  da  necessidade             
de  apresentar  somente  o   curriculum  lattes,  visto  que  este   possui  natureza             
pormenorizada   das   realizações   acadêmicas.     

Desta  maneira,  ressaltando  a  compreensão  e  respeito  pelos  ditames           
do  processo  seletivo,  solicito  à  banca  examinadora  a  revisão  desse  impasse,             
permitindo  que  possam  ser  analisados  os  documentos  comprobatórios  e           
complementares  ao   curriculum  lattes,  em  anexo  neste  recurso,  visto  a            
adequada  entrega  dos  demais  documentos  do  tópico  4.1  no  prazo  e  maneira              
estipulados  em  edital.  Consequentemente,  solicita-se  a  atribuição  da  nota  no            
quesito   mencionado.     

    
RESPOSTA   AO   RECURSO:     

Por  meio  deste,  as  professoras  Débora  Cristina  Ignácio  Alves,  Fabiana            
Gonçalves  de  Oliveira  Azevedo  Matos  e  Leda  Aparecida  Vanelli  Nabuco  de             
Gouvêa,  membros  que  compuseram  a  banca  da  seleção  da  Programa  de             
Residência  em  Enfermagem  -  Especialidade  em  Vigilância  em  Saúde  e  Controle             
de  Infecções,  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE,             
conforme  EDITAL  Nº  020/2020  –  COREMU  e  de  acordo  com  o  EDITAL  Nº               
001/2020  –  COREMU,  que  trata  das  normas  gerais  para  a  seleção  pública  para  o                
suprimento  de  vagas  para  o  referido  curso,  ano  letivo  2021,  respondem  ao             
recurso  para  revisão  da  avaliação  da  etapa  de  Análise  de  Documentação,            
Curriculum  Lattes   Entrevista   da  candidata   Thayna  Vieira  dos  Passos,  inscrita            
no   Programa   sob   número   87904,    conforme   segue::   

O  Edital  nº001/2020  –  COREMU,  no  tópico  4.  DA  ENTREGA  DOS             
DOCUMENTOS  DA  INSCRIÇÃO,  No  item  4.1,  consta  a  relação  dos  documentos             
a  serem  entregues  pelo  candidato  no  dia  da  realização  da  Prova  Escrita              
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(Objetiva),  que  foi  realizada  em  06  de  novembro  do  corrente  ano,  das  08:30h  às                
11:30h,  especificando  na  alínea   “f”  o  que  segue:   “ f)   Curriculum  Lattes             
documentado  (cópias  simples),  Anexo  II  e  pontuado  conforme  Anexo  III ” .            
Destarte,  o  termo   Curriculum  Lattes  documentado  (cópia  simples),  expressa           
a  necessidade  de  que,  para  o   Curriculum  Lattes  ter  seus  atributos  considerados              
conforme  o  Anexo  III  do  referido  documento,  faz-se  necessário  a  apresentação             
de  documentos  comprobatórios  por  meio  de  cópia  simples,  ou  seja,  que            
declarações,  certificados,  publicações,  entre  outros,  sejam  devidamente         
anexadas.  Ainda,  de  acordo  com  o  mesmo  Edital  supracitado,  no  item  4.2,  consta               
que:  “A  documentação  de  que  tratam  as  alíneas   a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,  h   deverão  ser                    
entregues  ao  fiscal  ao  adentrar  a  sala  para  a  realização  da  Prova  Escrita               
(Objetiva)  e  a  não  apresentação  desses  documentos  ou  apresentação  em            
desacordo  com  o  previsto,  implica  na  eliminação  do  candidato  da  Seleção             
Pública,  em  qualquer  fase  do  processo  seletivo”.  Contudo,  salienta-se  que  o             
Curriculum  Lattes  documentado  (cópia  simples),  é  parte  das  demais           
documentações  solicitadas.   A  candidata  que  solicita  o  recurso  atendeu  ao           
enunciado  no  referido  edital  no  que  consta  aos  itens  a,  b,  c,  d,  e,  g,  h  porém,  não                    
atendeu  ao  item  f)   Curriculum  Lattes  documentado   (cópias  simples),  Anexo  II  e              
pontuado  conforme  Anexo  III.  No  item  8.3,  traz  que:  “Receberá  pontuação  zero              
na  Análise  de  Documentação  e   Curriculum  Lattes  o  candidato  que  não  entregar              
os  documentos  na  forma,  no  prazo  e  no  local  estipulado  neste  edital”.  Ainda,  o                
item  8.4  reza  que:  “O  candidato  que  receber  pontuação  zero  na  Análise  de               
Documentação  e   Curriculum  Lattes   não  será  eliminado  da  Seleção  Pública,            
mantendo  essa  pontuação  que  associada  à  nota  da  Prova  Escrita  (Objetiva),             
resultará  na  classificação  final”.  Ressalta-se  que  a  candidata  foi  classificadas            
em   3º   lugar   no   respectivo   processo   seletivo.   

Diante  do  exposto  acima,   não  há  qualquer  interpretação  extensiva  aos  termos             
do  edital.  A  expressão   “curriculum  lattes  documentado”,  apenas  se  lê  como             
documentos   acostados,   ou   seja,   acompanhado   da   documentação.   

Outrossim,  os  comprovantes  encaminhados  por  meio  de  e-mail  juntamente  ao            
recurso,  não  serão  aceitos,  considerando  o  item  4.1  do  Edital  nº  001/2020  –               
COREMU.   

  
DECISÃO:    Recurso   INDEFERIDO.   

QUESTÃO   RESULTADO   DO   QUESTÃO   

Análise   de   
Documentação,   
Curriculum   
Lattes   e   

(   X   )   MANTER  (     )   ANULAR   (     )   ALTERAR   



Entrevista   

RECURSO:  RECURSO  CONTRA  DECISÃO  RELATIVA  AO  RESULTADO  DO           
PROCESSO   SELETIVO   
Eu,  Soraia  Bernal  Faruch,  portador  do  documento  de  identidade  n  95921329.,             
inscrição  n°  87015,  para  concorrer  a  uma  vaga  no  processo  seletivo  para  o               
“Residência  em  Enfermagem  2021  -  Especialidade  em  Vigilância  em  Saúde  e             
Controle  de  Infecções”  apresento  recurso  junto  à  banca  organizado  do  referido             
processo   seletivo   contra   decisão   da   mesma.   
A  decisão  objeto  de  contestação  é  Nota  do  Curriculum  Lattes,  uma  vez  que               
entendo   que   cumpri   os   parâmetros   estabelecidos   no   Edital.   
Os  argumentos  com  os  quais  contesto  a  referida  decisão  são:  Que  o  currículo  foi                
pontuado  de  Anexo  III  do  Edital  nº  001/2020,  sendo  ele  documentado  (cópias              
simples).  Houve  um  erro  da  minha  parte,  por  colocar  o  título  de  Curriculum  vitae                
ao  invés  de  Curriculum  Lattes,  porém  formato  dele  está  de  acordo  com  este               
último,  como  o  mostra  pelo  (anexo  1).  Contendo  identificação,  endereço,            
formação  acadêmica,  formação  complementar,  atuação  profissional,  projeto  de          
pesquisa,  projeto  de  extensão,  produções  bibliográficas  e  eventos  (Anexo  2).            
Sendo  que  para  ficar  mais  fácil  para  banca  identificar  cada  item  avaliado  e  o  seu                 
valor  no  currículo,  a  mesma  estrutura  citada  acima  foi  nomeado  de  acordo  com               
os  pontos  avaliados  no  Anexo  3.  Não  foi  apresentado  a  banca  o  Currículo  Lattes                
da  plataforma  (CNPQ),  pois  este  contém  informações  que  não  eram  abrangidas             
pelo   Anexo   3   do   edital.   

    
  

RESPOSTA   AO   RECURSO:     

Por  meio  deste,  as  professoras  Débora  Cristina  Ignácio  Alves,  Fabiana            
Gonçalves  de  Oliveira  Azevedo  Matos  e  Leda  Aparecida  Vanelli  Nabuco  de             
Gouvêa,  membros  que  compuseram  a  banca  da  seleção  da  Programa  de             
Residência  em  Enfermagem  -  Especialidade  em  Vigilância  em  Saúde  e  Controle             
de  Infecções,  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE,             
conforme  EDITAL  Nº  020/2020  –  COREMU  e,  de  acordo  com  o  EDITAL  Nº               
001/2020  –  COREMU,  que  trata  das  normas  gerais  para  a  seleção  pública  para  o                
suprimento  de  vagas  para  o  referido  curso,  ano  letivo  2021,  respondem  ao             
recurso  para  revisão  da  avaliação  da  etapa  de  Análise  de  Documentação,            
Curriculum  Lattes   Entrevista   da  candidata   Soraia  Bernal  Faruch,  inscrita  no            
Programa   sob   número   87015 ,   conforme   segue:   

A  candidata  argumenta  que  o  currículo  foi  pontuado  de  acordo  com  o  Anexo  III  do                 
Edital  nº  001/2020,  sendo  ele  documentado  (cópias  simples),  informação  em            
acordo  com  o  Edital  acima  citado.  Porém,  no  próprio  recurso  a  candidata  relata               
que   “Houve  um  erro  da  minha  parte,  por  colocar  o  título  de  Curriculum  vitae                
ao  invés  de  Curriculum  Lattes,  porém  o  formato  dele  está  de  acordo  com               
este  último,  como  o  mostra  pelo  (anexo  1).  Contendo  identificação,            
endereço,  formação  acadêmica,  formação  complementar,  atuação       
profissional,  projeto  de  pesquisa,  projeto  de  extensão,  produções          
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bibliográficas  e  eventos  (Anexo  2)” .  Tal  informação  está  em  desacordo  com  o              
solicitado  no  edital,  haja  vista  que  no  ítem  4.1,  traz  a  relação  dos  documentos  a                 
serem  entregues  pelo  candidato  no  dia  da  realização  da  Prova  Escrita  (Objetiva),              
que  foi  realizada  em  06  de  novembro  do  corrente  ano,  das  08:30h  às  11:30h,                
especificando  na  alínea   “f”  o  que  segue:  f)   Curriculum   Lattes  documentado             
(cópias  simples),  Anexo  II  e  pontuado  conforme  Anexo  III.   Destarte,  a             
candidata   não  anexou  o  currículo  no  formato  solicitado,  ou  seja,  o  Currículo              
Lattes  e  sim,  além  de  estar  intitulado  como  Currículo  Vitae,  não  segue  a               
formatação  exigida  no  referido  Edital.  A  candidata  ainda  coloca  em  seu  recurso              
que   “para  ficar  mais  fácil  para  banca  identificar  cada  item  avaliado  e  o  seu  valor                 
no  currículo,  a  mesma  estrutura  citada  acima  foi  nomeado  de  acordo  com  os               
pontos  avaliados  no  Anexo  3.  Não  foi  apresentado  a  banca  o  Currículo  Lattes  da                
plataforma  (CNPQ),  pois  este  contém  informações  que  não  eram  abrangidas  pelo             
Anexo  3  do  edital”.  A  candidata  equivocou-se  ao  comparar  a  exigência  do              
Anexo  II  (Curriculum  Lattes  documentado),  com  o  Anexo  II  (pontuação)            
atribuída   ao   currículo.   

Ainda,  no  item  8.3,  traz  que:  “Receberá  pontuação  zero  na  Análise  de              
Documentação  e   Curriculum   Lattes  o  candidato  que  não  entregar  os  documentos             
na  forma,  no  prazo  e  no  local  estipulado  neste  edital”.  Ainda,  o  item  8.4  reza  que:                  
“O  candidato  que  receber  pontuação  zero  na  Análise  de  Documentação  e             
Curriculum  Lattes  não  será  eliminado  da  Seleção  Pública,  mantendo  essa            
pontuação  que  associada  à  nota  da  Prova  Escrita  (Objetiva),  resultará  na             
classificação  final”.   A  título  de  informação  a  candidata  foi  classificada  no             
limite   de   vagas   em   sexto   lugar.   

Ressalta-se  que  o  Currículo  Lattes  encaminhado  por  meio  de  e-mail  juntamente             
ao  recurso,  não  será  aceito,  considerando  o  item  4.1  do  Edital  nº  001/2020  –                
COREMU.   

DECISÃO:    Recurso   INDEFERIDO.   
  

QUESTÃO   RESULTADO   DO   QUESTÃO   

Análise   de   
Documentação,   
Curriculum   
Lattes   e   
Entrevista   

(   X   )   MANTER  (     )   ANULAR   (     )   ALTERAR   

RECURSO:   RECURSO  RESIDÊNCIA  VIGILÂNCIA  EM  SAÚDE  E          
CONTROLE   DE   INFECÇÃO   



Boa   tarde!   

Questiono   através   deste   a   nota   da   minha   entrevista   -   valor   7,5.   

Quais   foram   os   critérios   utilizados   para   que   chegasse   nessa   nota?   

É   possível   saber   o   que   faltou   para   que   a   nota   fosse   melhor?   

Como  existia  um  roteiro  de  perguntas,  onde  consegui  responder  todas,  havia             
valor   para   cada   resposta?   

Pergunto  também  se  existe  empecilhos  para  ser  aprovada  em  um  Programa  de              
Residência  quando  a  candidata  já  foi  servidora  pública  ou  se  já  foi  aluna  em  outro                 
PR.  Peço  os  esclarecimentos  acima  para  que  eu  esteja  mais  preparada  para              
outros   Programas   de   Residência.   

Atenciosamente,   

Mychele   Rennó   G.   Eugenio.     

Inscrição:   87227   

Quais   foram   os   critérios   utilizados   para   que   chegasse   nessa   nota?   

Considerando  o  Edital  nº  001/2020  –  COREMU,  que  trata  sobre  Normas  Gerais              
para  a  Seleção  Pública  para  Suprimento  de  Vagas  ao  Programa  de  Residência              
em  Enfermagem  –  Especialidade  em  Vigilância  em  Saúde  e  Controle  de             
Infecções   da   Unioeste   para   o   Ano   Letivo   de   2021;   

-  Considerando  o  item  6  do  Edital  acima  mencionado  -  DAS  PROVAS  DA               
SELEÇÃO  PÚBLICA:   6.1   A  Seleção  Pública  consistirá  da  avaliação  de            
conhecimentos,   mediante   a   aplicação   das   seguintes   avaliações:   

  
RESPOSTA   AO   RECURSO:     

Por  meio  deste,  as  professoras  Débora  Cristina  Ignácio  Alves,  Fabiana            
Gonçalves  de  Oliveira  Azevedo  Matos  e  Leda  Aparecida  Vanelli  Nabuco  de             
Gouvêa,  membros  que  compuseram  a  banca  da  seleção  da  Programa  de             
Residência  em  Enfermagem  -  Especialidade  em  Vigilância  em  Saúde  e            
Controle  de  Infecções,  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –             
UNIOESTE,  conforme  EDITAL  Nº  020/2020  –  COREMU  e,  de  acordo  com  o             
EDITAL  Nº  001/2020  –  COREMU,  que  trata  das  normas  gerais  para  a  seleção               
pública  para  o  suprimento  de  vagas  para  o  referido  curso,  ano  letivo  2021,               
respondem  ao  recurso  para  revisão  da  avaliação  da  etapa  de  Análise  de              
Documentação, Curriculum  Lattes   Entrevista   da  candidata   Mychele  Rennó  G.          
Eugênio,   inscrita   no   Programa   sob   nº   87227 ,   conforme   segue:   

 



6.1.1    Primeira   Etapa   –    Prova   Escrita   (Objetiva);   

6.1.2    Segunda   Etapa   –    Análise   de   Documentação   e    Curriculum   Lattes;   

6.1.3    Terceira   Etapa   –    Entrevista   Individual   com   cada   Candidato.   

-  Considerando  item  8  do  referido  Edital  -  DESCRIÇÃO  DA  2  ª  E  3  ª  ETAPA:                  
ANÁLISE  DE  DOCUMENTAÇÃO  E   CURRICULUM  LATTES   E  ENTREVISTA          
INDIVIDUAL   COM   CADA   CANDIDATO:   

8.2   A   Análise  de  Documentação  e   Curriculum  Lattes   e,  Entrevista  Individual             
com  cada  Candidato,   será  realizada  a  todos  os  candidatos  aprovados  na   Prova              
Escrita  (Objetiva)   e  convocados  para  a  Segunda  e  Terceira  Etapa,  e  terá  caráter               
classificatório.   

8.4   O  candidato  que  receber  pontuação  zero  na   Análise  de  Documentação  e              
C urriculum   Lattes   não  será  eliminado  da  Seleção  Pública,  mantendo  essa            
pontuação  que  associada  à  nota  da   Prova  Escrita  (Objetiva),   resultará  na             
classificação   final.   

8.8   A   Entrevista  Individual   com  cada  Candidato   constará  de  questionamentos            
efetuados  pela  banca  examinadora  sobre  dados  complementares  do   Curriculum           
Lattes    e   pessoais   do   candidato.   

8.9   A   Entrevista  Individual   com  cada  Candidato   visa  obter  informações  dos             
objetivos  e  perspectivas  do  candidato  ao   Programa ,  além  de  outras  questões             
isonômicas   consideradas   importantes   pela   banca   responsável   pela   entrevista:   

A  banca  examinadora  constituída  e  aprovada  pelo  Edital  nº  020/2020  –             
COREMU,  utilizou-se  de  um  Roteiro  de  Entrevista  previamente  elaborado,           
contendo  7  (sete)  questões  abertas,  que  foram  aplicadas  para  cada  candidato             
classificado   para   a   segunda   e   terceira   fase   do   processo.   

  

É   possível   saber   o   que   faltou   para   que   a   nota   fosse   melhor?   

De  acordo  com  o  item  8.2,  do  Edital  nº  001/2020  –  COREMU,  a   Análise  de                 
Documentação  e   Curriculum  Lattes   e,  Entrevista  Individual  com  cada           
Candidato,   será  realizada  a  todos  os  candidatos  aprovados  na   Prova  Escrita             
(Objetiva)   e  convocados  para  a  Segunda  e  Terceira  Etapa,  e  terá  caráter              
classificatório.  Assim  sendo,  as  respostas  atribuídas  pela  candidata  em  questões            
relacionadas  ao  conhecimento  sobre  o  programa  e  considerações  acerca  da            
relevância  do  enfermeiro  para  atuar  em  áreas  específicas  do  programa,            
demonstraram  falta  de  assertividade  nas  respostas,  bem  como  falta  de            
conhecimento.   



  
  
  
  
  
  

Como  existia  um  roteiro  de  perguntas,  onde  consegui  responder  todas,            
havia   valor   para   cada   resposta?   

Conforme  descrito  no  item   8.8   A   Entrevista  Individual   com  cada  Candidato             
constará  de  questionamentos  efetuados  pela  banca  examinadora  sobre  dados           
complementares  do   Curriculum  Lattes   e  pessoais  do  candidato.  Os  critérios  de             
avaliação  para  a  entrevista  são  distribuídos  em  4  prognosticadores,  cada  um             
deles    com   valor   de   25   pontos:   

-   Apresentação  pessoal:   Vestimenta  de  acordo  com  a  ocasião  (sobriedade  e             
seriedade);   Postura   corporal   (demonstração   de   seriedade   e   interesse);   

-   Comunicação  e  expressão :  Habilidade  de  expressar  as  ideias  e  pensamento            
linear   Linguajar   claro,   coeso   e   compatível   com   a   ética   profissional;   Objetividade;   

-   Segurança  na  argumentação:   Assertividade  nas  respostas  (sem  hesitar  no            
desenvolvimento   da   ideia);   

-   Conhecimento:   Demonstração  de  conhecimento  acerca  da  proposta  do           
Programa   de   Residência,   da   especialidade   e   dos   saberes   que   a   envolvem.   

    

Pergunto  também  se  existe  empecilhos  para  ser  aprovada  em  um  Programa             
de  Residência  quando  a  candidata  já  foi  servidora  pública  ou  se  já  foi  aluna                
em  outro  PR.  Peço  os  esclarecimentos  acima  para  que  eu  esteja  mais              
preparada   para   outros   Programas   de   Residência.   

Não  existe  empecilhos  algum  para  prestar  a  seleção  para  o  Programa  de              
Residência  em  Vigilância  em  Saúde  e  Controle  de  Infecções,  pois  de  acordo  com               
o  Edital  nº  001/2020  –  COREMU,  item  2  –  DAS  VAGAS:  2.1  O  Programa  se                 
destina  à  Seleção  Pública  para  o  preenchimento   de  até  06  (seis)  vagas  em  fase                
de  credenciamento  pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Multiprofissional  em           
Saúde  (CNRMS),  na  especialidade  de  Residência  em  Vigilância  em  Saúde  e             
Controle  de  Infecções,  com  duração  de  2  anos,   oferecidas  na  modalidade  de              
ampla   concorrência.   

    
  

DECISÃO:   recurso   INDEFERIDO.   
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  


