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PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM – 2021 

 

 

EDITAL – 1º COMUNICADO 

 

 

 A Coordenação de Educação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e 

do Adolescente Fernandes Figueira – IFF da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, no uso de 

suas atribuições e com base em informações recebidas do Centro de Estudos Olinto de 

Oliveira para fins de manter a transparência e lisura do presente processo seletivo vem 

por meio deste comunicado tornar público problemas identificados na leitura digital de 

cartões resposta de alguns candidatos e respectivas medidas já tomadas. 

 

 Na manhã de hoje (18/12/2020) foram identificados pela equipe organizadora do 

processo seletivo do Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CEOO) erros na totalização de 

notas de alguns candidatos dos programas de Residência de Enfermagem.  Após a 

checagem dos cartões-resposta desses candidatos pela conferência dos gabaritos, essa 

equipe verificou que tais erros ocorreram por falha do software que realiza a leitura dos 

cartões-resposta digitalizados, interpreta estas respostas com base no gabarito e elabora 

automaticamente os resultados. 

 

 A fim de solucionar não somente o problema localizado nos cartões-resposta, mas 

garantir que todos os demais também foram corretamente lidos e corrigir outras possíveis 

falhas, foram tomadas imediatamente as seguintes medidas a serem realizadas até o 

final deste dia: 

 

a) Realização de conferência manual por um membro da equipe organizadora, seguida 

de dupla checagem por mais outros dois funcionários, dos cartões-respostas de todos 

os candidatos inscritos no processo seletivo aos programas de Residência de 

Enfermagem que realizaram a Etapa 1 deste concurso. 

 

b) Alteração de notas da Etapa 1 de todos os candidatos no qual tenham sido 

identificados erros ocasionados pelo software de correção automatizada. 
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c) Publicação de novo resultado da Etapa 1 com as notas corrigidas e nova ordem de 

classificação. 

 
d) Manutenção do cronograma da Etapa 2 até segunda ordem. 

 
e) Comunicação com a empresa responsável pelo software de correção automatizada 

para relatar esta ocorrência e providenciar resolução deste problema a fim de evitar 

erros futuros. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 

MARTHA CRISTINA NUNES MOREIRA 

Coordenação de Educação – IFF/Fiocruz 
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