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COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL OU UNIPROFISSIONAL DA       
SAÚDE - COREMU 
 

 
EDITAL Nº 014/2020 - COREMU 

 
 
 

PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO DO    
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO     
PÚBLICA PARA O SUPRIMENTO DE VAGAS AO       
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA,    
COM ESPECIALIDADE EM FARMÁCIA    
HOSPITALAR E CLÍNICA, OU ALTERAÇÃO DA      
INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA DE     
RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA EM ANÁLISES    
CLÍNICAS, PARA O ANO LETIVO DE 2021. 

 
 
 

O Coordenador de Residência Multiprofissional e Uniprofissional de Saúde –          
COREMU, e a Coordenadora do Programa de Residência Farmacêutica em Farmácia           
Hospitalar e Clínica, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso das               
atribuições estatutárias e regimentais, e considerando: 

 
- o edital 002/2020 - COREMU, de 25 e agosto de 2020; 
 
- o memorando nº 024/2020 - Coordenação da Residência em Ciências          

Farmacêuticas - Farmácia Hospitalar e Clínica, de 30 de setembro de 2020; 
 

- o edital nº 013/2020 - COREMU, de 1º de outubro de 2020. 
 

 
 

     TORNA PÚBLICO: 
 
 

Art. 1º - Os procedimentos para o cancelamento da inscrição e a devolução do valor               
do pagamento para a seleção pública para a Residência Farmacêutica, especialidade em            
Farmácia Hospitalar e Clínica; ou a alteração da inscrição para a Residência Farmacêutica,             
especialidade em Análises Clínicas.  

 
Art. 2º - O candidato interessado em cancelar a inscrição deverá realizar os seguintes 

procedimentos:  
 
I -  Encaminhar o pedido de desistência no período de 09 a 18 outubro de 2020. 
 
II - Os pedidos serão analisados e a devolução será realizada até o dia 30 de outubro                 

de 2020, com depósito na conta informada para a devolução.  
 



 
III - O candidato deverá realizar os seguintes passos:  
a) acessar o site http://www.unioeste.br/residencias;  
b) entrar no sistema de inscrições através do link “inscrições”;  
c) na lista de inscrições ativas, localizar a sua inscrição e clicar o botão “Ação” e 
depois no link “Devolução do Valor da Inscrição”;  
d) declarar a desistência da participação no processo seletivo para o programa de 
Residência Farmacêutica em Farmácia Hospitalar e Clínica;  
e) preencher os campos na tela, informando os dados bancários do próprio candidato, 
que deve ser o titular da conta para a devolução;  
f) imprimir o comprovante de solicitação da devolução, clicando no botão “imprimir 
comprovante”; 
g) enviar o comprovante do pagamento da inscrição para o e-mail: 
coremu.unioeste@gmail.com. 
 

    Art. 5º - Os candidatos com inscrições canceladas estarão impedidos de participarem 
da seleção pública - 2021.  
 

Art. 7º - Para os candidatos interessados em alterar a inscrição para Residência              
Farmacêutica, especialidade em Análises Clínicas, deverá fazê-lo até 13 de outubro de 2020,             
mediante os seguintes passos: 

 
a) acessar o site http://www.unioeste.br/residencias; 
b) farmácia; 
c) residência em Farmácia 2021 - Análises Clínicas e Farmácia Hospitalar; 
d) link inscrição; 
e) fazer login;  
f)  minhas inscrições; ação; editar.  
g) especialidade; selecionar Análises Clínicas; gravar. 

 
 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 

 
Cascavel, 07 de outubro de 2020. 

 
 
 

CARLOS EDUARDO DE ALBUQUERQUE 
Coordenador da Residência Multiprofissional e Profissional da Saúde – COREMU 
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