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A Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade 
Federal Fluminense – COREMU – UFF, por meio da Coordenação de Seleção Acadêmica 
– COSEAC, no uso das suas atribuições, torna público o Resultado do reprocessamento 
das Notas Preliminares atribuídas na Prova de Títulos e Análise de Currículo referente à 
Residência Multiprofissional em Saúde em Nutrição – Área de Concentração: Atenção em 
Terapia Intensiva, conforme quadro a seguir: 
 
INSCRIÇÃO NOTA DO CURRÍCULO OBSERVAÇÃO 
402704694  20,50 --- 
402703925 10,50 --- 
402700856 22,00 --- 
402705492 38,50 --- 
402702050 48,00 Nota alterada de 84,00 para 48,00 
402701094 37,00 --- 
 
Tendo em vista o Resultado Reprocessado e o princípio da isonomia entre os candidatos, 
informamos que: 
1- Considerando que após o reprocessamento houve alteração na pontuação de apenas 

um candidato, fica o mesmo apto a solicitar, em igual período dos recursos anteriores, 
recurso ao Resultado Reprocessado das Notas Atribuídas na Prova de Títulos e 
Análise de Currículo, por escrito, com a devida assinatura do candidato e protocolado 
na secretaria da COSEAC (Avenida Visconde do Rio Branco s/nº – Campus do 
Gragoatá – Bloco C – Térreo – São Domingos – Niterói), exclusivamente, no dia 23 de 
fevereiro de 2018 das 10 às 14 horas. Essa prerrogativa não se aplica aos demais 
candidatos em função da não alteração de suas pontuações na Prova de Títulos e 
Análise de Currículo do Processo Seletivo. 

2- Não será aceito recurso solicitado por outro meio que não seja o especificado nesta 
Nota Oficial e nem fora do prazo estabelecido.  

3- A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberá recurso adicional.  

4- O recurso solicitado em desacordo com as especificações contida nesta Nota Oficial 
não será avaliado. 

5- O Resultado do recurso solicitado em conformidade com essa Nota Oficial será 
divulgado, no dia 26 de fevereiro de 2018, juntamente, com a Relação dos candidatos 
aprovados na Residência Multiprofissional em Saúde em Nutrição – Área de 
Concentração: Atenção em Terapia Intensiva, em ordem crescente de classificação 
final, com todas as pontuações. 

6- Todas as demais disposições do Edital permanecem inalteradas.  
 
 

Niterói, 22 de fevereiro de 2018. 
 

 
   Prof. Dra. Aldira Samantha Garrido Teixeira 

Coordenadora COREMU 


