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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

 SAÚDE E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE – HUAP / UFF 

 
TERMO ADITIVO Nº1 DO EDITAL Nº 01/COREMU/UFF/2021 

 

 

DA APRESENTAÇÃO 
 

1. A Coordenação da Comissão de Residências Multiprofissional em Saúde e em Área 

Profissional da Saúde (COREMU) da Universidade Federal Fluminense (UFF), no uso das suas 

atribuições que lhes são conferidas pelo regulamento interno, torna pública, pelo presente Termo aditivo 

nº 1 do EDITAL Nº 01/COREMU/UFF/2021, a abertura das inscrições da seleção de candidatos, para o 

preenchimento de vagas para os cursos de especialização, lato sensu, na modalidade treinamento em 

serviço, com duração mínima de dois anos e carga horária de 5.760 horas. Serão oferecidas 1 (UMA) 

vaga para o curso de Residência em Enfermagem em Atenção em Oncologia, 1 (UMA) vaga para o 

curso de Residência em Enfermagem em Saúde do Idoso, 1 (UMA) vaga para o curso de Residência 

em Farmácia em Atenção em Saúde da Mulher e da Criança para cursar em 2021. As inscrições 

deverão ser realizadas no período de 15 a 18 de março de 2021. 

 

1.1    Este processo seletivo, de inteira responsabilidade da COREMU, está aberto EXCLUSIVAMENTE 

para candidatos que tenham concluído o curso de graduação na respectiva área profissional 

pretendida, até 3 (três) anos da data 08 de  janeiro de 2021. 

1.2 As Unidades de Treinamento em Serviço dos candidatos aprovados serão os Setores 

correspondentes no Hospital Universitário Antonio Pedro. 

1.3  As unidades definidas no item 1.2 poderão sofrer alterações de acordo com o critério de avaliação 

da Coordenação do Programa de Residência. 

 

DO CRONOGRAMA 

EVENTOS DATAS E PRAZOS 

Inscrições  
Das 10 às 16 horas do dia                                  

15 à 18/03/2020 

Solicitação da isenção da taxa de inscrição 15 e 16/03/2020 

Divulgação do resultado Preliminar da solicitação da isenção da taxa de 

inscrição 
17/03/2020 

Data solicitação de Recurso ao resultado da solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 
18/03/2020 

Resultado do recurso ao resultado da solicitação da isenção da taxa de 

inscrição  
19/03/2020 

Divulgação da Lista de inscritos e local da prova 19/03/2020 

Data da Prova objetiva e entrega dos títulos e currículo 22/03/2020 

Divulgação de gabarito preliminar e do resultado preliminar da Prova de títulos 

e currículo 
23/03/2020 depois das 18 horas 

Recurso para as questões e para o resultado da prova de títulos e currículo 24/03/2020 

Resultado do concurso 26/03/2020 
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EVENTOS DATAS E PRAZOS 

Matrícula e início das atividades 29/03/2020 das 09 às 12horas 

  
DAS INSCRIÇÕES 

 

 1.              secretaria da COREME na R                    , nº 303, 6º andar no P                   ,  

 2.                             . 

 3. Obter e pagar                               (GRU) no valor de R$ 100,00 (que será gerada no ato da inscrição). 

4. Devolver a                      -la por e-mail (rms.huap.uff@gmail.com)  

5.           -                                              de local e sala da prova  

 

 

DAS PROVAS 
 

1. Este Processo Seletivo será constituíd                                                                                    

                                                                                                             

considerado aprovado o candidato que obtiver nota maior ou igual a 6                                              

                   -                                                                                                  

                                                                          -                                          

                                                                             munido do documento oficial de 

identidade com o qual se inscreveu no certame, e cópias                                                         

                                                       que constam no EDITAL Nº 01/COREMU/UFF/2021. 

 

 

1.1. Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva constará de 20 (vinte) 

questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) opções, sendo apenas uma correta, distribuídas da 

seguinte forma: 

 

Parte A –  Constará de 5 (cinco) questões que versam      sobre      o      Sistema      Único      de      

Saúde (SUS); 
 

Parte B –  Constará 1 (uma) questão de conhecimento de língua portuguesa – prova discursiva 

(redação) 
 

Parte C –  Constará de 15 (quinze) questões versando sobre assuntos específicos da área de 

conhecimento. 

 

1.1.1. A Prova objetiva terá pontuação máxima de 100 pontos. 

 

1.1.2. Será considerado habilitado para a segunda etapa o candidato que obtiver pontuação igual 

ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

1.1.3. A aplicação da Prova objetiva será às 14 horas do dia 22 de março de 2020 (segunda-

feira), devendo o candidato apresentar-se na sala onde será aplicada a prova de realização 

da mesma a partir das 13:30 horas, sendo permitida sua entrada somente até às 14:15 

horas. Para realizar a prova o candidato disporá de, no máximo, duas horas, não sendo 

permitida a saída da sala antes de decorridos 30 minutos a partir do início da prova. 

 

1.1.4. Será eliminado o candidato que não atender ao subitem 4 do CAPÍTULO I do EDITAL Nº 

01/COREMU/UFF/2021. 

 

 

DOS RECURSOS 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                 

                                                                                                a                

                                                                                                                

                   indeferidos liminarmente.  



3 

 

 

 

 

 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

1. O candidato aprovado e classificado para                                                        

                                               , localizado no 3º                                       

              Antonio Pedro, em período que será informado ao candidato no momento da matrícula. 

2.                 referentes a este Termo Aditivo nº0                                   -                  

                                                                    -                            

                                                                                    -                 

                                                                       interpretada como negativa. 

3. Os casos omissos e situações não previstas neste Termo Aditivo nº01 serão avaliados pela banca responsável.  

4. Ficam modificados e suprimidos os itens do EDITAL Nº 01/COREMU/UFF/2021 que regulam as normas e regras 

aqui estabelecidas neste Termo Aditivo 1.  

 

 

 

Niterói, 12 de março de 2021 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

Prof. Adelmo Henrique Daumas Gabriel – Faculdade de Medicina 

Coordenador da Residência Multiprofissional em Saúde – HUAP-

UFF 

 

Profª. Patrícia dos Santos Claro Fully – Faculdade de Enfermagem 

 

Profª. Fátima Helena do Espírito Santo – Faculdade de 

Enfermagem 

 

Prof. Mauro L. S. Caldeira dos Santos – Faculdade de 

Enfermagem 

 

Prof. Ronaldo Ferreira da Silva – Faculdade de Farmácia 

 

 

 


