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

EDITAL Nº 010/2015
RETIFICAÇÃO AO RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS – 1ª ETAPA
A G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público a RETIFICAÇÃO DO RESULTADO
FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - 1ª ETAPA para o processo seletivo para ingresso no Curso de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio: Especialização em Radioterapia – Região Sudeste.
CONSIDERANDO, que conforme previsto no Quadro 2 do edital o candidato para concorrer às vagas
regionalizadas teria que encaminhar uma carta de liberação da instituição com a qual o candidato possui
vínculo empregatício;
CONSIDERANDO, que as Instituições aptas à apresentação de candidatos são os hospitais habilitados no
SUS, preferencialmente UNACON e CACON nas cinco regiões do país, contemplados com o Plano de
Expansão da Radioterapia no SUS (ampliação), como também as unidades habilitadas como CACON com
oncologia pediátrica, listadas no ANEXO 4 do Edital de Processo Seletivo;
CONSIDERANDO, que a irregularidade de documento, mesmo que detectada posteriormente é motivo de
anulação dos atos relativo ao processo seletivo, nos termos do item 14.11 e 14.3 do edital de abertura do
processo seletivo;
CONSIDERANDO, que os candidatos que não atendam as especificações exigidas para concorrer às vagas
regionalizadas conforme Quadro 2, poderiam ser inscrever para concorrerem às vagas destinadas ao
Público Externo (livre demanda);
CONSIDERANDO, que os candidatos constantes na lista para concorrerem às vagas regionalizadas da
Região Sudeste, não atendem às exigências constantes no Edital;

RESOLVE:
1. Ficam os candidatos Fabianderson Ramos Freire da Costa e Jacqueline Andreia Santiago Palmiere
excluídos da classificação constante no resultado da primeira etapa – prova objetiva das vagas
regionalizadas da Região Sudeste e incluídos na classificação dos candidatos as vagas do Público
Externo (Livre Demanda), conforme publicado no sitio www.gualimp.com.br.
2. A classificação dos candidatos Fabianderson Ramos Freire da Costa e Jacqueline Andreia Santiago
Palmiere será realizada mediante critérios estabelecidos no edital e de acordo com a nota obtida na
prova objetiva.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2015.

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