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 Universidade Federal do Paraná, por sua Comissão de Residência Médica – COREME, resolve retificar os itens 3.4, 5.5 a 5.12 e 6.9 do 
Edital N° 01/2012, que rege a seleção dos candidatos à Residência Médica no Hospital de Clínicas da UFPR, da seguinte forma:   
 
3   PROVAS – PRIMEIRA FASE 
3.4 [...]  

 A prova valerá 100 (cem) pontos e terá peso 5 (cinco). 
 
5    RECURSOS – PRIMEIRA FASE 
5.5 O recurso deverá ser protocolado diretamente na Secretaria do Núcleo de Concursos, Campus I (Agrárias), localizado na Rua dos 

Funcionários, 1540, bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, nos dias 07 e 08 de novembro de 2011, das 8h30min às 17h30min.  
5.6 Serão desconsiderados pelo Núcleo de Concursos questionamentos que não estiverem redigidos no formulário específico, não-

protocolados, protocolados fora do prazo ou que não estiverem devidamente fundamentados, bem como encaminhados de forma 
diferente ao estabelecido nos itens anteriores. 

5.7 Serão desconsiderados pela COREME questionamentos relativos ao preenchimento do cartão-resposta. 
5.8 O recurso será apreciado pela Banca Examinadora designada pela COREME, que emitirá decisão fundamentada, a qual será colocada 

à disposição do requerente no NC. 
5.9 Se qualquer recurso for julgado procedente, será emitido novo gabarito na Internet (www.nc.ufpr.br). 
5.10 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais. 
5.11 Os pontos relativos às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova. Se houver alteração, 

por força de impugnações, de item integrante do gabarito provisório, essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

5.12 Com exceção dos recursos previstos nos itens anteriores, não se concederá revisão de provas, segunda chamada, vistas ou 
recontagem de desempenhos, devido às características da seleção. 

 
6 CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE E PROVAS DA SEGUNDA FASE  
6.9  A segunda fase para candidatos sem pré-requisito terá pontuação entre zero e cem para a prova prática, com peso 04 (quatro), e entre 

zero e cem para a análise do currículo e defesa do currículo, com peso 01 (um), conforme descrito no Guia do Candidato. 
 
 
 

Curitiba, 29 de setembro de 2011. 
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