Processo Seletivo INCA/2016
Processo Seletivo para ingresso nos programas de Residência
Multiprofissional em Oncologia e Residência em
Física Médica do INCA - 2016

EDITAL Nº 010/2015
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS DISCURSIVAS
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), por meio da sua Coordenação de
Ensino (COENS) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público o
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS DISCURSIVAS, em conformidade com o Edital de Abertura
do Processo Seletivo para ingresso nos programas de Residência Multiprofissional em Oncologia e
Residência em Física Médica do INCA - 2016.
1. Fica DIVULGADO o resultado preliminar da prova discursiva - 2ª etapa conforme constante no Edital
de Abertura do Processo Seletivo, para os programas de: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,
Psicologia, Serviço Social, Física Médica – Ênfase em Imagem e Física Médica – Ênfase em
Radioterapia.
1.1. O candidatado poderá consultar sua nota através do sitio da empresa www.gualimp.com.br,
acessando o processo seletivo no qual está inscrito e clicar no “botão” Resultado Preliminar 2ª
Etapa – Prova Discursiva.
2. Fica DIVULGADO os gabaritos da prova discursiva e o espelho de correção da prova discursiva, no sitio
da empresa www.gualimp.com.br.
2.1. O candidatado poderá visualizar os gabaritos preliminares da prova discursiva, utilizados como
padrão de correção das provas através do link “Gabaritos – Prova Discursiva”.
2.2. O candidatado poderá consultar individualmente sua Folha da versão definitiva da prova discursiva
através do link “Espelho da Prova Discursiva”.
3. Para efeitos de avaliação da prova discursiva, foram considerados os elementos de avaliação constantes
no item 8.4 do Edital de Abertura do Processo Seletivo.
4. O período para interposição do resultado preliminar das provas discursivas será exclusivamente
através do preenchimento de formulário digital, que estará disponível no sítio www.gualimp.com.br a
partir das 0h00min do dia 17 de dezembro até às 23h59min do dia 18 de dezembro considerando-se o
horário de Brasília observado o prazo estabelecido no subitem 11.2.1.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2015.

Coordenação de Ensino
Luis Felipe Ribeiro Pinto

Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU)
Mario Jorge Sobreira da Silva

Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Antônio José Gonçalves de Siqueira

Página 1 de 1

