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ROTEIRO PARA SELEÇÃO ONLINE DA RESIDÊNCIA DE ODONTOPEDIATRIA – TURMA 08 

 
1ª ETAPA: 
 Assim como previsto no edital no 019/2021-COREMU, a primeira etapa, composta de prova 
objetiva de caráter eliminatório, com 3 horas de duração, contendo 20 questões de múltipla escolha 
terá início às 8h00min da terça-feira dia 02 de março de 2021. Um link de acesso à sala do Google 
Meet será enviado no dia 01 de março de 2021 para os candidatos por meio do e-mail cadastrado no 
momento da inscrição. Após o envio do e-mail, os candidatos deverão confirmar seu recebimento 
pelo grupo de Whatsapp.  
 Os candidatos deverão estar na sala virtual (Google Meet) até às 8h00min com as câmeras 
ligadas. A reunião será gravada. Um link de acesso à prova será disponibilizado pelo chat do Google 
Meet, caso algum erro ocorra este link também poderá ser enviado para o e-mail dos candidatos. 
Antes de iniciar a prova os candidatos deverão confirmar, verbalmente, que têm acesso ao 
formulário com as questões. Então, a sala do Google Meet será fechada e os candidatos terão 3 
horas para responder e enviar as questões. Candidatos que não estiverem presentes na sala até 
8h00 min ou que enviarem suas provas após o horário de encerramento serão desclassificados. 
 O gabarito da prova será disponibilizado às 13h00min no site do Departamento de 
Odontologia da Universidade Estadual de Maringá, no endereço www.dod.uem.br. Os recursos 
deverão ser enviados por meio do formulário eletrônico 
https://docs.google.com/forms/d/1BnZu1wrQ-2DuQZv8-O68wWYW_IiQrZctyZzu7NccAtY/edit, até às 
14h00min do dia 02 de março de 2021. A listagem, em ordem alfabética dos candidatos aprovados 
para a segunda etapa será divulgada em Edital, no dia 02 de março de 2021 às 16h30min no 
endereço www.dod.uem.br. 
 
2ª ETAPA: 
 Assim como previsto no edital no 019/2021-COREMU, a segunda etapa, composta de prova 
subjetiva (discursiva) de caráter classificatório, com 3 horas de duração, contendo 05 questões 
abertas terá início às 8h00min da quarta-feira dia 03 de março de 2021. Um novo link de acesso à 
sala do Google Meet será enviado no dia 02 de março de 2021, após às 16h30min, para os 
candidatos aprovados na primeira etapa, por meio do e-mail cadastrado no momento da inscrição. 
Após o envio do e-mail, os candidatos deverão confirmar seu recebimento pelo grupo de 
Whatsapp. Então a mesma metodologia descrita acima para a prova objetiva será utilizada. 
 
3ª ETAPA: 
 A terceira etapa será composta por entrevista, realizada pelo Google Meet, a partir das 
14h00min da quarta-feira dia 03 de março de 2021. O mesmo link da segunda etapa (prova 
subjetiva) será utilizado para a entrevista, que seguirá a ordem alfabética dos nomes dos 
classificados na primeira etapa, sendo 20 minutos para cada candidato apresentar sua produção 
científica, experiências profissionais e acadêmicas, além de justificar a escolha pela Residência na 
respectiva área. A lista com a sequência dos candidatos a serem entrevistados estará disponível a 
partir das 16h30min do dia 02 de março de 2021 no endereço www.dod.uem.br. 
 


