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A Coordenação da Comissão de Residências Multiprofissional em Saúde e em Área 
Profissional da Saúde da Universidade Federal Fluminense (COREMU/UFF), por meio da 
Coordenação de Seleção Acadêmica, e no uso das atribuições conferidas pelo Regulamento 
Interno, tornam públicas as: 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EXAME ADMISSIONAL 
 
1. Após a publicação da Classificação Final, a Coordenação de Pessoal Docente (CPD) 

encaminhará ofício de apresentação do candidato para a Divisão de Promoção e Vigilância em 
Saúde (DPVS/CASQ/GEPE), responsável pela realização dos Exames Admissionais. 

 
2. O candidato deverá realizar o agendamento dos Exames Admissionais através do e-mail 

<examesocupacionais.dpvs.casq@id.uff.br>. A DPVS encaminhará, por e-mail para o 
candidato, o procedimento para agendamento do exame. 

 
3. O agendamento deve ser realizado com a maior brevidade possível, a fim de que o candidato 

obtenha o Atestado de Saúde Ocupacional. 
 

4. Ao comparecer para a realização dos exames admissionais, o candidato deverá estar de posse 
de todos os exames complementares. 

 
5. Os exames a serem apresentados estão descritos no item 8, do Capítulo VIII, do Edital do 

Processo Seletivo. Em caso de dúvida referente aos exames necessários, solicitamos 
encaminhar e-mail para <examesocupacionais.dpvs.casq@id.uff.br>. 

 
6. Endereço para realização dos exames: 

Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde (DPVS) 
Hospital Universitário Antonio Pedro 
Rua Marquês do Paraná, 303, Centro - Niterói - RJ 
3º andar, ao lado do Protocolo 

 
7. Em decorrência da Pandemia de COVID-19, estamos seguindo as orientações da Instrução de 

Serviço PROGEPE Nº 004/2020 e atendendo presencialmente com algumas restrições de dias 
e horários, conforme demanda. O atendimento neste período está sendo realizado na 
DAS/CASQ - Rua Miguel de Frias, nº 9 térreo - (serviço médico), Icaraí, Niterói, RJ (mediante 
agendamento prévio). 

 
 

Niterói, 08 de fevereiro de 2021. 
Coordenação da COREMU 
Coordenação da COSEAC 
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