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 007/2015
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
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 OBJETIVAS, 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 das provas objetivas, após julgamento dos recursos do
gabarito preliminar e correção dos cartões de respostas dos candidatos para os programas conforme
constante no Edital de Abertura.
2. Fica DIVULGADO a anulação do cartão de respostas, conforme especificado nos itens 9.21.4, 9.21.5
e 9.21.6, juntamente com o relatório de resultado preliminar.
3. As correções foram realizadas observadas as normas expressas no Edital de abertura em especial as
dos itens 9.12, 9.13, 9.14, 9.21.4 e 9.22.
4. A imagem dos cartões de respostas das provas objetivas de múltipla escolha – 1ª etapa estará
disponível no sítio www.gualimp.com.br, sendo que cada candidato poderá visualizar seu cartão de
respostas mediante acesso por meio de seu login e senha.
5. Dos 796 (setecentos e noventa e seis) candidatos inscritos para a realização da prova no dia 08 de
novembro de 2015, 581 (quinhentos e oitenta e um) candidatos compareceram e 215 (duzentos e
quinze) candidatos não compareceram para a realização das provas objetivas e discursivas.
6. O período para interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis após divulgação do resultado
preliminar (Prova Objetiva), ou seja, dias 25 e 26 de novembro do corrente ano. Os recursos serão
interpostos exclusivamente através do preenchimento de formulário digital, que estará disponível no
endereço eletrônico www.gualimp.com.br, a partir das 0h00min do primeiro dia até às 23h59min do
último dia considerando-se o horário de Brasília.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2015.
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