
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
 
 

EDITAL Nº 003/2011-CPS/COREME 
 
 

REVOGAÇÃO DE ALTERAÇÕES FEITAS NO 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA 
UNIOESTE, PARA O ANO LETIVO DE 2012. 

 
 

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 

 
 
- a Resolução nº 053/2011-CEPE, de 26/abril/2011, 
- o Edital 001/2001-COREME, de10 de outubro de 2011, e 
- o Edital 002/2011-CPS/COREME, 13 de outubro de 2011  
 
 
TORNA PÚBLICO: 

 
 

A revogação de alterações do Edital Geral de abertura de inscrições para o 
Programa de Residência Médica (doravante, Programa) da Unioeste – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, de acordo com o que se acha estabelecido a seguir. 
 
 
1. RETIFICAÇÃO: 
 
1.1 Ficam revogadas as alterações mencionadas a seguir feitas no Edital 001/2011-
COREME, de 10 de outubro de 2011, por meio do Edital 002/2011-CPS/COREME, 
de 13 de outubro de 2011. 
 
1.2 As alterações a que se refere o item anterior são as que aparecem abaixo: 
 

1.7 No item 5.1, onde se lê “sendo avaliada numa escala de zero (0) a oitenta (80) 
pontos”, leia-se “sendo avaliada numa escala de zero (0) a noventa (90) pontos”; 
 
1.8 No item 6.1, onde se lê “valendo cada uma delas (dez) 10 pontos”, leia-se 
“sendo avaliadas numa escala de zero (0) a dez (10) pontos”. 
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1.3 A redação dos itens 1.7 e 1.8 (acima) passa a ser considerada, para todos os 
efeitos, como aquela que lhes foi dada no Edital inicial 001: 
 

5. DESCRIÇÃO DA 2ª ETAPA - PROVA PRÁTICA: 
 

5.1 A Prova Prática será realizada de acordo com o calendário previsto e 
conforme as exigências e determinações previstas neste Edital, sendo avaliada 
numa escala de zero (0) a oitenta (80) pontos. 

 
6. DESCRIÇÃO DA 3ª ETAPA - ANÁLISE E ARGÜIÇÃO DO CURRICULUM 
VITAE: 

 
6.1 A Análise e Arguição do Curriculum Vitae serão realizadas de acordo com 
o calendário e as exigências deste edital, valendo cada uma delas (dez) 10 
pontos. 

. 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 

Cascavel, 14 de outubro de 2011. 
 
 
 

MARCELO PONTUAL CARDOSO 
Coordenador da Comissão de Residência Médica 

 
 
 

ANDRÉ WESTPHALEN 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 


