Processo Seletivo INCA/2016
Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio:
Especialização em Enfermagem Oncológica/2016

RETIFICAÇÃO N0 003/2015
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
pública a RETIFICAÇÃO ao Edital 001/2015 – Edital de Abertura das inscrições, que passa a ter a redação
a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens do referido edital:

Onde se lê:
QUADRO 2 - CALENDÁRIO GERAL
DATAS

HORÁRIOS
(Horário de Brasília)

LOCAIS

Divulgação do julgamento dos recursos do gabarito
preliminar e divulgação do gabarito definitivo da prova
objetiva.

18/11/2015

A partir das 14h

Sítio da Gualimp1

Divulgação das imagens dos cartões de respostas e
do resultado preliminar das notas da prova objetiva.

18/11/2015

A partir das 17h

Sítio da Gualimp1

19/11/2015 e
20/11/2015

Da 0h do dia 19/11/2015
às 23h59min do dia
20/11/2015

Sítio da Gualimp1

DATAS

HORÁRIOS
(Horário de Brasília)

LOCAIS

Divulgação do julgamento dos recursos do gabarito
preliminar e divulgação do gabarito definitivo da prova
objetiva.

24/11/2015

A partir das 09h

Sítio da Gualimp1

Divulgação das imagens dos cartões de respostas e
do resultado preliminar das notas da prova objetiva.

24/11/2015

A partir das 12h

Sítio da Gualimp1

25/11/2015 e
26/11/2015

Da 0h do dia 25/11/2015
às 23h59min do dia
26/11/2015

Sítio da Gualimp1

ETAPAS

Interposição de recursos quanto ao
preliminar das notas da prova objetiva.

resultado

Ler-se-á:
QUADRO 2 - CALENDÁRIO GERAL
ETAPAS

Interposição de recursos quanto ao
preliminar das notas da prova objetiva.

resultado

Onde se lê:
10.1.6. A imagem dos cartões de respostas da prova objetiva de múltipla escolha – 1ª etapa - estará
disponível no sítio www.gualimp.com.br no dia 18 de novembro de 2015 a partir das 17h,
conforme calendário geral. Cada candidato poderá visualizar seu cartão de respostas
mediante acesso por meio de seu login e senha.
10.1.7. O candidato, após a divulgação do resultado preliminar das notas da prova objetiva, que será
feita a partir da 17h do dia 18 de novembro de 2015, no sítio www.gualimp.com.br, poderá
peticionar RECURSO à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na atribuição das
notas, nos dias 19 e 20 de novembro de 2015.
10.1.8. Os recursos serão interpostos exclusivamente através do preenchimento de formulário digital,
que estará disponível no sítio www.gualimp.com.br, a partir das 0h00min do dia 19 de
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novembro até às 23h59min do dia 20 de novembro de 2015, considerando-se o horário de
Brasília.

Ler-se-á:
10.1.6. A imagem dos cartões de respostas da prova objetiva de múltipla escolha – 1ª etapa - estará
disponível no sítio www.gualimp.com.br no dia 24 de novembro de 2015 a partir das 12h,
conforme calendário geral. Cada candidato poderá visualizar seu cartão de respostas
mediante acesso por meio de seu login e senha.
10.1.7. O candidato, após a divulgação do resultado preliminar das notas da prova objetiva, que será
feita a partir das 12h do dia 24 de novembro de 2015, no sítio www.gualimp.com.br, poderá
peticionar RECURSO à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na atribuição das
notas, nos dias 25 e 26 de novembro de 2015.
10.1.8. Os recursos serão interpostos exclusivamente através do preenchimento de formulário digital,
que estará disponível no sítio www.gualimp.com.br, a partir da 0h00min do dia 25 de
novembro até às 23h59min do dia 26 de novembro de 2015, considerando-se o horário de
Brasília.

FICA, a presente retificação, consolidada ao texto inicial do edital de homologação das inscrições.

Rio de Janeiro-RJ, 24 de novembro de 2015.

Coordenação de Ensino
Luis Felipe Ribeiro Pinto

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