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 015/2016
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) e a G-Strategic Gestão,
Assessoria, Serviços e Logística tornam público o RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 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 final do Processo Seletivo, depois de concluída todas as etapas e
julgado todas as fases recursais pertinentes, 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.

2.

A pontuação referente ao resultado final é realizada pela soma dos pontos obtidos na 1ª etapa (prova
objetiva), na 2ª etapa (prova discursiva) e na 3ª etapa (avaliação de títulos e currículo).

3.

A relação com a classificação nominal de todos os candidatos está publicada no sitio eletrônico da
empresa,

podendo

ser

acessada

através

do

link:

http://www.gualimpconsultoria.com.br/inca/concurso.asp?id_concurso=73.

4.

Serão convocados para matrícula os candidatos CLASSIFICADOS no processo seletivo que se
encontram dentro do número de vagas oferecidas para cada programa, conforme especificados no
QUADRO 2 do edital de abertura do processo seletivo.

5.

Os candidatos APROVADOS fora do número de vagas oferecidas para cada programa serão
considerados remanescentes, podendo ser convocados em caso de desistência dos candidatos que
se encontram dentro do número de vagas oferecidas pela categoria profissional, conforme previsto no
item 14 do edital de abertura.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2016.
Coordenação de Ensino
Luis Felipe Ribeiro Pinto
Coordenador da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU)
Mario Jorge Sobreira da Silva
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Antônio José Gonçalves de Siqueira
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