
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
 
 

EDITAL Nº 002/2011-CPS/COREME 
 
 

ALTERAÇÃO DO 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, e 
- o Edital 001/2001-COREME, de10 de outubro de 2011, 
 
 
TORNA PÚBLICO: 

 
 

A alteração 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. ALTERAÇÕES: 
 
1.1 No cabeçalho geral do edital, onde se lê “EDITAL Nº 001/2011-COREME”, leia-
se “EDITAL 001-CPS/COREME”; 
 
1.2 No item 1.2, onde se lê “21 (vinte e uma) vagas”, leia-se “16 (dezesseis vagas”); 
 
1.3 No item 4.3, onde se lê “05 de dezembro de 2011”, leia-se “06 de dezembro de 
2011”; 
 
1.4 No item 4.7, onde se lê “07 de dezembro de 2011”, leia-se “09 de dezembro de 
2011”; 
 
1.5 No item 4.8, a passagem “Medicina de Família e Comunidade” deve ser 
retirada, passando a ser desconsiderada e inexistente; 
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1.6 No item 4.9, onde se lê “todos os que encontrarem nesta condição”, leia-se 
“todos os se que encontrarem nesta condição”; 
 
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”; 
 
1.9 Por fim: todos os documentos postados relativos ao Programa, bem como o 
requerimento e a ficha de inscrição, podem ser encontradas no site www.unioeste.br, 
na pagina central, no primeiro box, de cor rosa, no subitem de número 4.  
 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 

Cascavel, 13 de outubro de 2011. 
 
 
 

MARCELO PONTUAL CARDOSO 
Coordenador da Comissão de Residência Médica 

 
 
 

ANDRÉ WESTPHALEN 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 


