Processo Seletivo para ingresso nos programas de Residência
Multiprofissional em Oncologia e Residência em Física Médica do
INCA - 2015

RETIFICAÇÃO N0 003/2014

No Edital de Abertura do Processo Seletivo para ingresso nos programas de
Residência Multiprofissional em Oncologia e Residência em Física Médica do
INCA – 2015;

Onde se lê:
QUADRO 1 – CALENDÁRIO GERAL

ETAPAS

DATAS

Inscrição na internet.

01/09/2014 a
30/09/2014

Solicitação de atendimento especial para
realização da prova objetiva e prova discursiva.

01/09/2014 a
30/09/2014

Alteração dos dados cadastrais incorretos.

01/09/2014 a
30/09/2014

HORÁRIOS
(Horário de Brasília)
Da 0h do dia
01/09/2014 às
23h59min do dia
30/09/2014
Da 0h do dia
01/09/2014 às
23h59min do dia
30/09/2014
Da 0h do dia
01/09/2014 às
23h59min do dia
30/09/2014

LOCAIS
Sítio da Gualimp1

Sítio da Gualimp1

Sítio da Gualimp1

Data limite para o pagamento do boleto bancário
referente à taxa de inscrição.

01/10/2014

-------

Qualquer instituição
bancária,
correspondente
bancário ou serviço
bancário na internet.

Prazo final para envio de documentos necessários
a concessão de atendimento especial.

02/10/2014

--------

Endereço Gualimp4

4. INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br no período entre 0 hora do dia 01 de SETEMBRO de 2014 e 23
horas e 59 minutos do dia 30 de SETEMBRO de 2014, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
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4.5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.5.1. O candidato deverá acessar o sítio www.gualimp.com.br, a partir da 0h do dia 01
de SETEMBRO de 2014 até às 23h59min do dia 30 de SETEMBRO de 2014, e
preencher o formulário de inscrição on-line, gerar boleto bancário e, realizar o
pagamento até o primeiro dia útil subsequente (01 de outubro de 2014),
impreterivelmente.
4.6. [...], até o dia 30 de setembro de 2014;
4.14. [...], 02 de outubro de 2014 (ÚLTIMO DIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS), [...]
4.15. [...], 02 de outubro de 2014 (ÚLTIMO DIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS), [...]
4.29. [...];
a) Processar sua inscrição no sítio www.gualimp.com.br, no período de 15 de
setembro a 30 de setembro de 2014, e efetuar o pagamento, por meio de Boleto
Bancário conforme subitens 4.5.1, do presente edital.

Ler-se-á:
QUADRO 1 – CALENDÁRIO GERAL

ETAPAS

DATAS

Inscrição na internet.

01/09/2014 a
05/10/2014

Solicitação de atendimento especial para
realização da prova objetiva e prova discursiva.

01/09/2014 a
05/10/2014

Alteração dos dados cadastrais incorretos.

01/09/2014 a
05/10/2014

HORÁRIOS
(Horário de Brasília)
Da 0h do dia
01/09/2014 às
23h59min do dia
05/10/2014
Da 0h do dia
01/09/2014 às
23h59min do dia
05/10/2014
Da 0h do dia
01/09/2014 às
23h59min do dia
05/10/2014

LOCAIS
Sítio da Gualimp1

Sítio da Gualimp1

Sítio da Gualimp1

Data limite para o pagamento do boleto bancário
referente à taxa de inscrição.

06/10/2014

-------

Qualquer instituição
bancária,
correspondente
bancário ou serviço
bancário na internet.

Prazo final para envio de documentos necessários
a concessão de atendimento especial.

06/10/2014

--------

Endereço Gualimp4
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4. INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br no período entre 0 hora do dia 01 de SETEMBRO de 2014 e 23
horas e 59 minutos do dia 05 de OUTUBRO de 2014, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
4.5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.5.1. O candidato deverá acessar o sítio www.gualimp.com.br, a partir da 0h do dia 01
de SETEMBRO de 2014 até às 23h59min do dia 05 de OUTUBRO de 2014, e
preencher o formulário de inscrição on-line, gerar boleto bancário e, realizar o
pagamento até o primeiro dia útil subsequente (06 de outubro de 2014),
impreterivelmente.
4.6. [...], até o dia 05 de outubro de 2014;
4.14. [...], 06 de outubro de 2014 (ÚLTIMO DIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS), [...]
4.15. [...], 06 de outubro de 2014 (ÚLTIMO DIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS), [...]
4.29. [...]:
a) Processar sua inscrição no sítio www.gualimp.com.br, no período de 15 de
setembro a 05 de outubro de 2014, e efetuar o pagamento, por meio de Boleto
Bancário conforme subitens 4.5.1, do presente edital.

Rio de Janeiro-RJ, 29 de setembro de 2014.

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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