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APRESENTAÇÃO 

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), por meio de sua Coordenação 

de Ensino (COENS), a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ) e o 

Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) tornam público o Processo Seletivo, que será regido 

pelas instruções integrantes deste Edital e pela legislação vigente, para o ingresso, no ano letivo de 2023, 

nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM): Especialização Técnica em 

Radioterapia e Habilitação em Citopatologia, oferecidos a partir do Acordo de Cooperação Técnica 

firmado entre o INCA e a EPSJV/FIOCRUZ.  

O Curso de EPTNM: Especialização Técnica em Radioterapia é reconhecido pelo Ministério da 

Educação e da Cultura (MEC) e fundamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; pela Resolução CNE/CEB nº 04, de 08 de dezembro de 1999; pelo 

Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004; da Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021; e suas 

atualizações. 

O curso está em consonância com a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

referida na Portaria de Consolidação nº 2 – Anexo IX, de 28 de setembro de 2017; com o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil (Plano 

Dant) - 2021 a 2030 e com o Plano de Expansão da Radioterapia no SUS (PER/SUS), descrito na 

Portaria de Consolidação nº 05, de 28 de setembro de 2017 - Capítulo VI - da Atenção Oncológica; Seção 

II - artigos 668 a 678. 

O curso está organizado em módulos, compostos por disciplinas teóricas e teórico-práticas e estágio 

curricular obrigatório, com carga horária total será de 2.080(duas mil e oitenta) horas, distribuídas ao 

longo de 01(um) ano, em regime de 40(quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 07h00 

às 16h00. As aulas e o estágio serão realizados nas unidades do INCA (Hospitalares e Administrativa) e, 

quando necessário, na EPSJV/FIOCRUZ, situados na cidade do Rio de Janeiro.  

O Curso de EPTNM: Habilitação em Citopatologia é fundamentado é reconhecido pelo Ministério da 

Educação e da Cultura (MEC) e fundamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; pela Resolução CNE/CEB nº 04, de 08 de dezembro de 1999; pelo 

Decreto Nº 5.154 de 23 de julho de 2004; da Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021; e suas 

atualizações. 

O curso está em consonância com a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

referida na Portaria de Consolidação nº 2 – Anexo IX - de 28 de setembro de 2017; com o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil (Plano 

Dant) - 2021 a 2030 e com Portaria MS/GM nº 3.388, de 30 de dezembro de 2013, que redefine a 
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Qualificação Nacional em Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero (QualiCito), no âmbito 

da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.  

Desta forma, o curso oferece conhecimentos e práticas necessários à efetiva atuação do profissional 

técnico, nos Laboratórios de Citopatologia e/ou Anatomia Patológica, guardadas as especificidades de 

sua formação, no que diz respeito ao escrutínio das amostras e à responsabilidade de elaborar o laudo 

técnico que orienta o responsável técnico na emissão do diagnóstico. 

O curso está organizado em módulos, compostos por disciplinas teóricas, teórico-práticas e estágio 

curricular obrigatório, com carga horária total será de 2.080(duas mil e oitenta) horas, distribuídas ao 

longo de 01(um) ano, em regime de 40(quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 08h00 

às 17h00. As aulas e o estágio serão realizados na Seção Integrada de Tecnologia em Citopatologia - 

Divisão de Patologia (SITEC/DIPAT), na unidade hospitalar e administrativa do INCA e, quando 

necessário, na EPSJV/FIOCRUZ, situados na cidade do Rio de Janeiro. 

Será conferido, pela EPSJV/FIOCRUZ e pelo INCA, ao discente que concluir o curso ao qual foi 

matriculado, o certificado e o histórico escolar. Os critérios para certificação do discente são: aprovação 

em todas as disciplinas, no estágio curricular obrigatório e no trabalho de conclusão de curso (TCC), 

assim como o cumprimento das normas presentes nos regimentos internos do ensino do INCA. 

O Cronograma Geral do Processo Seletivo 2022 está apresentado no Quadro 1. 

O processo está aberto para o preenchimento de 09(nove) vagas, para o Curso de EPTNM: 

Especialização Técnica em Radioterapia, prioritariamente, aos candidatos procedentes de Instituições 

de Saúde prestadoras de Serviço para o Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o território nacional, 

distribuídas pelas regiões do país (QUADRO 2), obedecendo-se para tanto os critérios de classificação. 

O processo está aberto para o preenchimento de 15(quinze) vagas, para o Curso de EPTNM: 

Habilitação em Citopatologia, destinadas a candidatos com ensino médio completo, realizado em 

Instituição de ensino autorizada e credenciada pelo MEC, que serão distribuídas igualmente por região do 

país (Quadro 3), obedecendo-se para tanto os critérios de classificação. 

Será concedida aos candidatos aprovados, que forem matriculados, de acordo com o item 13 deste Edital, 

uma bolsa mensal de R$ 2.053,05 (dois mil e cinquenta e três reais e cinco centavos, destinada ao 

custeio de despesas relacionadas à moradia, à alimentação e ao transporte, durante todo o período do 

curso. O valor está sujeito a alterações em virtude dos descontos relativos às retenções tributárias e 

previdenciárias nos termos da lei. A oferta de bolsa encontra-se sujeita à alocação de recursos 

financeiros. 

O presente Edital tem por finalidade apresentar as Normas do Processo Seletivo de 2022, que são 

fundamentais para a sua transparência. É imprescindível que o candidato leia atentamente este 

documento. 

Coordenação de Ensino/INCA: Gustavo Francisco de Souza Mello  
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo para ingresso nos Cursos de EPTNM: Especialização Técnica em 

Radioterapia e Habilitação em Citopatologia será regido por esse Edital e ficará sob a responsabilidade 

da Coordenação de Ensino (COENS) do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA) e do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).    

1.1.1. O IBGP está situado na Avenida do Contorno, nº 1.298 - Sala 08 - Floresta - Belo Horizonte/MG - 

CEP: 30.110-008.  

Endereço Eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br  

Contatos: E-mail: contato@ibgp.org.br / Telefone: (31) 3213-5526 

1.2. As informações e os esclarecimentos referentes a este Edital somente poderão ser solicitadas ao 

IBGP. Para tal, o candidato deverá enviar sua mensagem para o e-mail contato@ibgp.org.br.   

1.3. Todos os horários especificados neste Edital correspondem ao Horário Oficial de Brasília/DF.  

1.4. O presente Edital possui os seguintes anexos (que atenderão as principais dúvidas dos candidatos de 

cada curso): 

1.4.1.  Anexo I – Conteúdo Programático e Referências.  

1.4.2.  Anexo II – Modelo de Procuração Pessoa Física. 

1.4.3. Anexo III - Modelo de Formulário para Avaliação de Títulos 

1.5. Haverá possibilidade, e não a obrigatoriedade, do INCA disponibilizar alojamento para os candidatos 

moradores de outros estados. Os candidatos aprovados (aptos à matrícula) serão informados dessa 

possibilidade no ato da matrícula. 

1.6. A inscrição, realizada no presente Processo Seletivo Público, implica na aceitação irrestrita das 

condições estabelecidas neste Edital, bem como o aceite de todas as normas que o norteiam em relação 

às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

2. CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO  

QUADRO 1 – Cronograma Geral do Processo Seletivo 2022 

ATIVIDADE PERÍODO 

Realização das inscrições pela internet 
Das 09h00 do dia 

18/07/2022 às 15h59 do dia 
15/08/2022 

Envio, pelo Portal do Certame, de Diploma ou Certidão de Conclusão do Curso de 

Habilitação Técnica em Radiologia ou Declaração de previsão de término de curso 

com data de colação de grau anterior à data da matrícula e de comprovante de 

residência do candidato. (Na matrícula, deverá apresentar documento de conclusão 

Das 09h00 do dia 
18/07/2022 às 15h59 do dia 

15/08/2022 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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do curso) 

Solicitação de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição 
Das 09h00 do dia 

18/07/2022 às 15h59 do dia 
20/07/2022 

Solicitação de condições especiais para a realização da prova e envio de 
documentos necessários para a solicitação 

Das 09h00 do dia 
18/07/2022 às 15h59 do dia 

15/08/2022 

Solicitação de alteração/correção de dados cadastrais 
Das 09h00 do dia 

18/07/2022 às 15h59 do dia 
15/08/2022 

Divulgação do resultado preliminar da solicitação de isenção do pagamento do valor 

da taxa de inscrição 
27/07/2022 

Interposição de recurso contra o resultado da solicitação de isenção do pagamento 

do valor da taxa de inscrição 

Das 09h00 do dia 
28/07/2022 às 15h59 do dia 

29/07/2022 

Divulgação do resultado definitivo da solicitação de isenção do pagamento do valor 

da taxa de inscrição 
05/08/2022 

Último dia para Pagamento da Taxa de Inscrição 16/08/2022 

Divulgação do resultado preliminar das inscrições homologadas e da solicitação de 

condições especiais para a realização da prova 
22/08/2022 

Interposição de recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas e 

da solicitação de condições especiais para a realização da prova 

Das 09h00 do dia 
23/08/2022 às 15h59 do dia 

24/08/2022 

Publicação dos resultados definitivos das inscrições homologadas e da solicitação de 

condições especiais para a realização da prova 
31/08/2022 

Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI (Local das Provas 

Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva* 

*Para os candidatos ao curso de EPTNM: Especialização Técnica em Radioterapia 

09/09/2022 

Aplicação das Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Prova Discursiva* 

*Para os candidatos ao curso de EPTNM: Especialização Técnica em Radioterapia 
18/09/2022 

Aplicação das Prova Discursiva 18/09/2022 

Divulgação do Gabarito Preliminar e das questões de Prova Objetiva 18/09/2022 

Interposição de recurso contra questões de prova e Gabarito Preliminar da Prova 

Objetiva 

Das 09h00 do dia 
19/09/2022 às 15h59 do dia 

20/09/2022 

Divulgação do Gabarito Definitivo e do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 26/09/2022 

Interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 
Das 09h00 do dia 

27/09/2022 às 15h59 do dia 
28/09/2022 
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Divulgação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva 03/10/2022 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Discursiva* 

*Para os candidatos ao curso de EPTNM: Especialização Técnica em Radioterapia 
 

Interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva 
Das 09h00 do dia 

04/10/2022 às 15h59 do dia 
05/10/2022 

Divulgação do resultado definitivo da prova discursiva 11/10/2022 

Convocação para encaminhamento dos Títulos 11/10/2022 

Período de encaminhamento via Upload na “Área do Candidato” dos 

comprovantes para a Avaliação de Títulos. 

Das 09h00 do dia 
12/10/2022 às 15h59 do dia 

17/10/2022 

Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos 31/10/2022 

Interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos 
Das 09h00 do dia 

01/11/2022 às 15h59 do dia 
02/11/2022 

Divulgação do Resultado Definitivo dos Títulos e Classificação Final 07/11/2022 

Período para Upload de documentação para pré-matrícula 
A partir das 09h00 do dia 

09/01/2023 até às 23h59 do 
dia 12/01/2022 

Matrícula dos candidatos aptos à matrícula 28/02/2023 

Divulgação da 1ª lista de reclassificação 
A partir das 16h00 do dia 

28/02/2023 

Matrícula dos candidatos reclassificados 03/03/2023 

Início dos cursos 01/03/2023 

 

3.1. Para participar do Processo Seletivo descrito neste Edital, o candidato precisará atender aos 

seguintes requisitos:  

3.1.1. Ter concluído o Ensino Médio em Instituição de ensino autorizada e credenciada pelo MEC em 

conformidade com a legislação vigente, sendo, a data da colação de grau, anterior à data da matrícula, 

conforme estabelecido no Edital. 

3.1.2. Ter concluído o curso de Habilitação Técnica em Radiologia em instituição de ensino autorizada 

e credenciada pelo MEC, em conformidade com a legislação vigente, sendo, a data da colação de grau, 

anterior à data da matrícula, conforme estabelecido no Edital. 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
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3.1.3. Ter Registro Profissional no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. 

3.1.4. Ter conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nesse Edital, em 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.1.5. Possuir os comprovantes oficiais do pré-requisito descrito nesse Edital. 

3.1.6. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

3.1.7. Estar em dia com as obrigações do serviço militar e ter o Certificado de Dispensa de 

Incorporação (CDI), que comprova que o cidadão foi dispensado deste serviço, se candidato do sexo 

masculino, maior de 18(dezoito) anos. 

3.1.8. Ser brasileiro nato, naturalizado ou em processo de naturalização, visto que o curso cumpre as 

exigências de portaria e políticas de saúde relacionadas ao SUS. 

3.1.9. Não ser egresso de cursos do INCA que tiveram sancionado o seu desligamento pelo motivo de 

infração cometida, de acordo com as diretrizes e normas do Regimento Geral da Coordenação de 

Ensino do INCA e do Regimento de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do INCA. 

Nos casos de desligamento a pedido, estes serão analisados e o parecer será dado pela Área de Ensino 

Técnico. 

3.1.10. Residir na região do país pela qual está concorrendo à vaga e possuir comprovante de 

residência, conforme especificado no item 4.8.      

   

4. PRÉ-REQUISITO E NÚMERO DE VAGAS POR REGIÃO DO PAÍS 

QUADRO 2 – Pré-requisito e Número de vagas para o curso de EPTNM: Especialização Técnica em 

Radioterapia. 

  CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO: 

ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM RADIOTERAPIA 

REGIÃO  PRÉ-REQUISITO  VAGAS 
DURAÇÃO DO 
PROGRAMA 

401 – NORTE 

Habilitação Técnica em 
Radiologia 

01 

01(um) ano 

402 – NORDESTE 02 

403 – CENTROOESTE 02 

404 – SUDESTE 02 

405 – SUL 02 

TOTAL DE VAGAS 09  

O Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio: Especialização Técnica em 
Radioterapia oferece para o Processo Seletivo 2022, 01(uma) vaga a menos, na Região 
Norte, em virtude da matrícula, da candidata Adriana Guimarães de Araújo, aprovada no 
processo seletivo de 2020. Caso a vaga não seja preenchida por esta candidata, será 
disponibilizada. 
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QUADRO 3 – Pré-requisito e Número de vagas para o curso de EPTNM: Habilitação em Citopatologia 

  CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO: 

HABILITAÇÃO EM CITOPATOLOGIA 

REGIÃO  PRÉ-REQUISITO  VAGAS 
DURAÇÃO DO 
PROGRAMA 

401 – NORTE 

Ensino Médio completo 

03 

01(um) ano 

402 – NORDESTE 03 

403 – CENTROOESTE 03 

404 – SUDESTE 03 

405 – SUL 03 

TOTAL DE VAGAS 15  

4.1. O documento comprobatório de pré-requisito, emitido por instituição de ensino autorizada e 

credenciada pelo MEC, em conformidade com a legislação vigente, deve ser anexado ao Portal do 

Certame, até o último dia de inscrição, juntamente com o comprovante de residência, conforme 

especificado no subitem 4.8. 

4.2. O candidato que não anexar o documento comprobatório de pré-requisito, no local e prazo 

estabelecidos, terá sua inscrição cancelada e não seguirá no Processo Seletivo.  

4.3. O quantitativo de vagas e a duração do curso poderão ser alterados após a publicação deste Edital, 

caso haja determinação das Coordenações das Instituições envolvidas, mediante situações emergenciais 

e de saúde pública. 

4.4. As 09(nove) vagas para o Curso de EPTNM: em Especialização Técnica em Radioterapia, oferecidas 

por este Processo Seletivo destinam-se, prioritariamente, aos candidatos procedentes de Instituições de 

Saúde prestadoras de Serviço para o Sistema Único de Saúde (SUS) que atendem pacientes com câncer, 

em todo o território nacional, distribuídas pelas regiões do país, conforme QUADRO 1, obedecendo-se 

para tanto os critérios de classificação. 

4.5. As 15(quinze) vagas para o Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio: Habilitação em 

Citopatologia oferecidas por este Processo Seletivo destinam-se a candidatos com ensino médio 

completo, realizado em Instituição de ensino autorizada e credenciada pelo MEC, e serão distribuídas 

igualmente por região do país, conforme QUADRO 2, obedecendo-se para tanto os critérios de 

classificação. 

4.6. Caso as vagas destinadas para cada região do país não sejam preenchidas, as mesmas serão 

realocadas aos demais candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação da respectiva região. 

4.7. As vagas que, porventura, não forem ocupadas pelas regiões do país, por falta de candidatos 

remanescentes nas mesmas, serão ocupadas pelos candidatos melhor classificados conforme lista geral, 

não sendo considerada a região de origem do candidato. 
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4.8. O comprovante de residência, que deverá ser anexado junto do pré-requisito, conforme subitem 4.1., 

poderá ser somente conta de luz, água, gás ou telefone fixo, em nome do próprio, dos pais ou do cônjuge 

(juntamente com certidão de casamento), com data de vencimento de até 60 dias antes da data de 

realização da inscrição.  

5. INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições ficarão abertas a partir das 09h00 do dia 18/07/2022 até as 16h00 do dia 15/08/2022, 

considerando-se o horário de Brasília/DF, as quais deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet, 

no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br. 

5.1.1. O sistema não prevê a inscrição ou qualquer tipo de acesso por dispositivos móveis. Sendo 

assim, o INCA e o IBGP não se responsabilizam por qualquer problema envolvendo inscrição ou 

confirmação de interesse que não sejam realizados por meio de computadores com os navegadores 

Internet Explorer, Google Chrome e Opera.  

5.2. Os candidatos amparados pelo Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016, que desejarem 

inscrever-se com o nome social, deverão ter a Carteira de Nome Social, vinculada à Carteira de 

Identidade (RG), e preencher o campo específico no Requerimento Eletrônico de Inscrição. Nos 

documentos públicos deste Processo Seletivo, como a Homologação Preliminar das Inscrições, a 

Convocação para as Provas Objetivas, o Resultado das Provas Objetivas e a Classificação Final, será 

utilizado o nome social do candidato. Já documentos de uso administrativo interno (Listas de Presença e 

Folhas de Respostas), conforme art. 3º do Decreto nº 8.727/2016, conterão tanto o nome social quanto o 

nome civil, sempre com destaque para o primeiro. 

5.2.1. O candidato que solicitar ser atendido pelo nome social deverá enviar os documentos 

comprobatórios da condição que motiva a solicitação de atendimento, para o e-mail 

contato@ibgp.org.br até o dia 29/09/2022, colocando no campo assunto: INCA - Cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio – Edital nº 01/2022 – Nº de Inscrição – “Solicitação de Uso de Nome 

Social”. 

5.3. Ao realizar a inscrição, o candidato, titular dos dados registrados na base de cadastro do IBGP, 

concorda com o tratamento dos dados pessoais para finalidade exclusiva do Processo Seletivo 

estabelecido neste Edital, consentindo-se, ainda, o tratamento de dados sensíveis (aqueles 

potencialmente passíveis de discriminação se expostos ou vazados) pela Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2018, tais como: origem racial ou étnica e referentes à saúde. 

5.3.1. O INCA e o IBGP, como agentes de tratamento dos dados, asseguram que adotam medidas de 

segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e 

de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito.  

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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5.4. É obrigação do candidato conferir seus dados conforme declarados no Requerimento de Inscrição, 

em especial seu nome, número do documento de identidade, sigla do órgão expedidor e estado emitente, 

CPF, data de nascimento, sexo, região para a qual concorre, nome da mãe, nome do pai, nível de 

escolaridade, endereço completo, telefone e celular com DDD, e-mail e, quando for o caso, a informação 

que demande atendimento especial para a realização das provas. Poderão ser solicitados dados 

complementares, posteriormente, com vistas ao processo de matrícula. 

5.5. Procedimentos para inscrição:   

a) Acessar o endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no link “Curso de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio: Especialização Técnica em Radioterapia OU Curso de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio: Habilitação em Citopatologia - INCA 2023”, onde 

estará disponibilizado o Edital do Processo Seletivo para download e impressão.   

b) Certificar-se de que atende a todos os requisitos e pré-requisito exigidos, conforme itens 3 e 4 deste 

Edital.   

c) Acessar o link “Área do Candidato” e criar login e senha, caso ainda não possua.   

d) Preencher, cuidadosamente, todos os campos do Requerimento de Inscrição e escolher, 

corretamente, a vaga correspondente à região para a qual está se candidatando, que deverá, 

obrigatoriamente, corresponder à região do país na qual o candidato reside.   

e) Emitir e imprimir o boleto, em nome do candidato, em impressora a laser ou jato de tinta para 

possibilitar a correta impressão e a leitura dos dados e do código de barras. O documento apenas 

será emitido após a conclusão da inscrição. 

f) Pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), até a data de vencimento 

especificada no boleto impresso. O último dia para emissão, impressão e pagamento da referida taxa 

é 16/08/2022.    

5.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado na rede bancária, observando os horários de 

atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária.   

5.7. O boleto, após ser gerado, ficará disponível para impressão do Portal do Certame, na “Área do 

Candidato” - opção “Meus Concursos”, durante o período de inscrição determinado no item 5.1. 

5.8. A segunda via do boleto ficará disponível para impressão durante todo o período de inscrição 

determinado no item 5.1 deste Edital, ficando indisponível a partir das 17h00 do dia 16/08/2022. 

5.9. A impressão da primeira ou da segunda via do boleto em outro tipo de impressora, que não esteja 

descrita na alínea e) do item 5.5, é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se o INCA e o 

IBGP de qualquer responsabilidade a esse respeito.   

5.10. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação, pela instituição bancária e 

pelo IBGP, do pagamento referente ao valor da taxa de inscrição concernente ao candidato, sendo 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for 

comprovado ou que o valor pago seja menor que o estipulado.   

5.11. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição, cujos pagamentos forem efetuados após a 

data estabelecida na alínea f) do item 5.5 deste Edital.   

5.12. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias, na localidade em 

que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, considerando o primeiro dia útil que 

antecede o feriado, de modo que não ultrapasse a data de vencimento.  

5.13. Não será aceito pagamento do valor da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, 

transferência ou depósito em conta corrente, DOC, PIX, cheque, cartão de crédito, ordens de pagamento 

ou qualquer outra forma diferente da prevista neste Edital.   

5.14. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, 

sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efetivação do pagamento, sendo esta, no 

máximo, até a data limite de pagamento da taxa de inscrição.   

5.15. O boleto deverá ser pago até a data limite do vencimento, não sendo considerado como pagamento, 

além das formas citadas no subitem 5.13., o simples agendamento do pagamento, uma vez que este pode 

não ser processado ante a eventual insuficiência de fundos ou outras situações que não permitam o 

pagamento efetivo do valor da taxa de inscrição.   

5.16. O candidato deverá manter sob sua guarda o comprovante de pagamento do valor da taxa de 

inscrição, que precisará ser apresentado no dia da prova, por questões de segurança e para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas.   

5.17. O INCA e o IBGP não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhe forem 

imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos 

candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a 

impressão do boleto.   

5.18. O requerimento de inscrição e o valor pago, referente à taxa de inscrição, são pessoais e 

intransferíveis.   

5.19. O valor da taxa de inscrição pago em duplicidade ou pago fora do prazo não será devolvido.   

5.20. Havendo mais de uma inscrição paga, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data 

e horário mais recentes. 

5.21. Em nenhuma hipótese será aceita alteração de local de realização das provas.   

5.22. Em nenhuma hipótese será aceita inscrição por meio postal, fac-símile, condicional ou fora do 

período estabelecido neste Edital. 
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5.23. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações falsas ou 

tendenciosas prestadas no ato da inscrição.   

5.24. O simples recolhimento da taxa de inscrição, por meio do pagamento do boleto, na agência 

bancária, não significa que a inscrição no Processo Seletivo tenha sido efetivada. A efetivação será 

comprovada por meio do recebimento do crédito do pagamento pela Instituição Bancária e do 

recebimento da documentação exigida.   

5.25. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda aos requisitos constantes 

deste Edital e/ou contenha qualquer declaração falsa ou inexata, será, a mesma, cancelada para todos os 

fins. Como consequência, serão anulados todos os atos decorrentes da inscrição, mesmo que o candidato 

tenha sido aprovado nas provas, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.   

5.26. Após a identificação do pagamento do boleto, referente ao valor da taxa de inscrição, pelo IBGP, o 

candidato poderá, após 72(setenta e duas) horas de ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição, 

confirmar se o mesmo foi creditado, acessando a “Área do Candidato” no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br. 

5.27. Os eventuais erros de digitação, como nome, identidade e outros, deverão ser encaminhados para 

correção, até as 12(doze) horas do dia 15/08/2022, pelo e-mail contato@ibgp.org.br.   

5.28. As comunicações com o candidato serão feitas pela página na internet, e-mail e ligações telefônicas 

e serão expedidas para o e-mail e/ou telefone que o candidato especificar em seu requerimento de 

inscrição.  

5.29. Toda comunicação, seja do IBGP para com o candidato, seja do candidato para com o IBGP, 

deverá ser registrada, por escrito, por meio da área de contato do Portal do Certame, pelo e-mail 

contato@ibgp.org.br.  

5.29.1. Não serão fornecidas por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 

realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente o Edital e acompanhar, diariamente, 

os comunicados via internet, nos canais de comunicação previstos nesse Edital.  

5.29.2. As redes sociais não são o canal oficial para esclarecimento de dúvidas, questionamentos, 

informações, recursos, encaminhamento de documentos ou mesmo reclamações. O IBGP utiliza-se da 

rede de relacionamento exclusivamente para divulgação de seus processos, sendo necessário que o 

candidato que precise se dirigir a essa Instituição para contato sobre o Edital do Certame, o faça pelo 

canal oficial previsto nesse Edital, pelo e-mail contato@ibgp.org.br.  

5.29.3. As respostas aos e-mails encaminhados ocorrerão em um prazo máximo de 48(quarenta e oito) 

horas, contadas em período de horas úteis e não sendo considerados os finais de semana, os recessos 

e os feriados.   
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5.29.4. Atualizações, publicações e divulgação de resultados serão sempre disponibilizadas no Portal do 

Certame, sendo de responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não sendo sob hipótese 

alguma publicadas em redes sociais.  

5.29.5. As informações oficiais relativas ao Processo Seletivo, em todas as suas etapas, ocorrerão de 

forma documentada, inclusive o atendimento por e-mail, carta ou ofício.  

Parágrafo único: A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na inscrição, bem como a 

apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição ou anulação de 

todos os atos decorrentes, em qualquer época. O INCA e o IBGP não se responsabilizarão por quaisquer 

atos ou fatos decorrentes de informações e/ou endereços incorretos, incompletos ou desatualizados 

fornecidos pelo candidato.   

6. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 

6.1. Não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, diferente do disposto neste Edital. 

6.2. Os candidatos poderão solicitar isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, exclusivamente, 

das 09h00 do dia 18/07/2022 às 15h59 ao dia 20/07/2022, considerando como horário oficial o de 

Brasília/DF, por meio do Portal do Certame.   

6.3. Será concedida isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição ao candidato que apresente uma 

das seguintes condições:  

6.3.1. Ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que 

trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o Número de Identificação Social - 

NIS, atribuído pelo CadÚnico; ou  

6.3.2. Comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007.  

6.4. O candidato que atender aos requisitos exigidos, e que desejar requerer a isenção do valor da taxa 

de inscrição, deverá preencher, devidamente, no ato da inscrição, o Requerimento de Pedido de Isenção, 

que estará disponível na “Área do Candidato”, no Portal do Certame, no período previsto no cronograma, 

inserindo todas as informações necessárias solicitadas. 

6.5. Não será aceito nenhum Requerimento de Pedido de Isenção enviado em período e/ou por outros 

meios diferentes dos estabelecidos neste Edital. 

6.6. O envio do pedido com as informações necessárias para a solicitação da isenção de pagamento do 

valor da taxa de inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato e deverá ser feito até a data 

estabelecida no cronograma. A administração do Certame não se responsabiliza por qualquer tipo de 

problema que impeça a chegada dessas informações a seu destino, seja por ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 
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6.7. Os requerimentos serão apreciados pela administração do Certame, que, no período previsto no 

cronograma, providenciará a divulgação da relação das isenções deferidas nos canais de comunicação 

informados no presente Edital. 

6.8. O resultado preliminar do pedido de isenção da taxa de inscrição será divulgado no dia 27/07/2022, 

no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br. 

6.9. O candidato poderá entrar com recurso contra o resultado preliminar do pedido de isenção, a partir 

das 09h00 do dia 28/07/2022 até às 15h59 do dia 29/07/2022, considerando como horário oficial o de 

Brasília/DF, por meio do endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, não cabendo novo recurso 

contra o resultado que será divulgado, posteriormente, sobre a concessão ou não da isenção do 

pagamento da taxa de inscrição. 

6.10. Constatada qualquer inveracidade, a qualquer tempo, nas informações prestadas, assim como a 

idoneidade dos documentos apresentados, no processo aqui definido para obtenção de isenção do 

pagamento do valor da taxa de inscrição, será fato para o cancelamento da inscrição, tornando-se nulos 

todos os atos dela decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em lei.  

6.11. O resultado definitivo do pedido de isenção do valor da taxa de isenção será divulgado, no dia 

05/08/2022, no Portal do Certame. 

6.12. O candidato com pedido de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição indeferido, poderá 

efetuar uma nova inscrição com pagamento da taxa, dentro do prazo estabelecido no cronograma. 

 

7. SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

7.1. O candidato que necessitar de condição especial para fazer a prova, poderá requerê-la, indicando, no 

ato do preenchimento do Requerimento de Inscrição, a natureza da necessidade dos recursos especiais.   

7.2. O candidato requerente da solicitação de condição especial, ao inscrever-se, deverá proceder da 

seguinte forma:   

a) Informar se é portador de deficiência ou necessidade especial. 

b) Especificar a deficiência ou a necessidade especial. 

c) Informar qual a condição especial que necessita para a realização da prova.  

7.3. A realização de prova nas condições especiais, será condicionada à solicitação do candidato e à 

legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica de atendimento pelo Instituto 

Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP.   

7.4. O candidato que solicitar quaisquer condições especiais para realização da prova, na forma 

estabelecida nos itens 7.5. ou 7.6. deste Edital, deverá enviar cópia simples do CPF, bem como o Laudo 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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Médico com CRM, emitido nos últimos 12(doze) meses, com parecer que ateste e justifique a 

necessidade do atendimento especial. 

7.4.1. A solicitação de condições especiais para realização da prova deverá ser enviada para o e-mail 

contato@ibgp.org.br até o dia 15/08/2022, colocando no campo assunto: INCA - Cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio – Edital nº 01/2022 – Nome do Candidato – Curso - Nº de Inscrição 

– “Solicitação de Condição Especial”, acompanhado do respectivo Laudo Médico comprobatório. 

7.5. O candidato com necessidades especiais que, eventualmente, não proceder conforme disposto no 

subitem 7.2 desse Edital, não indicando no Requerimento de Inscrição a condição especial de que 

necessita, poderá fazê-lo, por meio de requerimento de próprio punho, datado e assinado, devendo este 

ser enviado ao IBGP, pelo e-mail contato@ibgp.org.br, acompanhado do respectivo laudo médico, 

conforme disposto neste Edital, até o dia 15/08/2022. 

7.5.1. O requerimento de próprio punho, enviado por e-mail, junto com o laudo médico, só será aceito 

se a data da postagem não ultrapassar o prazo estabelecido no item 7.5.   

7.6. Aos candidatos com deficiência auditiva, que solicitarem condições especiais para a realização das 

provas, serão oferecidos intérpretes de libras para a tradução das informações e/ou orientações.  

7.7. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo, desde 

que assim o requeira, conforme o disposto no subitem 7.2 desse Edital.   

7.7.1. A candidata lactante que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no subitem 7.5 deste 

Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação atendida por questões de não 

adequação das instalações físicas do local de realização das provas.   

7.7.2. Apenas para a candidata lactante que solicitar esta condição especial, no momento de sua 

inscrição, será concedida compensação do tempo de amamentação em seu favor. Caso não o faça, 

ainda que haja adequação das instalações físicas do local de realização das provas para permitir a 

amamentação, não haverá compensação do tempo.  

7.7.3. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela 

Coordenação local deste Processo Seletivo.   

7.7.4. A criança deverá estar acompanhada somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar 

ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, 

será autorizada pela Coordenação deste Processo Seletivo.   

7.7.5. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma Fiscal do IBGP, 

que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições desse Edital.  

7.8. O candidato que não possuir necessidades especiais, mas que, por alguma razão necessitar de 

atendimento especial para a realização das provas, poderá fazê-lo por meio de requerimento de próprio 

punho, datado e assinado, devendo este ser enviado ao Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - 
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IBGP, pelo e-mail contato@ibgp.org.br, acompanhado do respectivo Laudo Médico, até o dia 

15/08/2022. A concessão do atendimento especial fica condicionada à possibilidade técnica examinada 

pelo IBGP.   

7.9. A relação dos candidatos com o resultado do pedido de condições especiais será divulgada no 

endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, a partir do dia 22/08/2022.  

7.10. O candidato poderá entrar com recurso contra o resultado preliminar da solicitação de condições 

especiais para a realização da prova, a partir das 09h00 do dia 23/08/2022 até as 15h59 do dia 

24/08/2022, considerando como horário oficial o de Brasília/DF, por meio do endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, não cabendo novo recurso contra o resultado definitivo que será divulgado, 

posteriormente. 

 

8. HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

8.1. As inscrições efetuadas de acordo com o disposto neste Edital, a identificação, pelo IBGP, do 

recebimento do pagamento do Boleto, referente ao valor da taxa de inscrição, serão homologadas pela 

administração do Certame, significando tal ato que o candidato está habilitado para participar do processo 

seletivo.  

8.2. A relação dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada no Portal do Certame na data 

prevista no cronograma deste Edital. 

8.3. O candidato somente será considerado inscrito no processo seletivo após ter sua inscrição 

homologada. 

8.4. Caberá ao candidato acompanhar, no Portal do Certame, a confirmação de sua inscrição. Caso o 

candidato constate algum problema na homologação de sua inscrição, o mesmo poderá interpor recurso 

administrativo durante o período. 

8.5. A partir do dia 09/09/2022, será disponibilizado o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), no qual 

constará local, horário e sala da prova do candidato.  

8.6. Para acessar o CDI, o candidato deverá entrar na “Área do Candidato”, escolher a opção “Meus 

Concursos”, emitir e imprimir seu comprovante para apresentá-lo na data de realização da prova. 

8.7. É obrigação do candidato conferir seu Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) quanto a todas as 

informações dispostas, em especial: nome e número da identidade.  

8.7.1. Correção de dados referentes ao nome e à identidade deve ser realizada na sala de prova com o 

fiscal. Esta é a última oportunidade em que o candidato poderá fazer essa correção. 

 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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9. PROCESSO DE SELEÇÃO 

9.1. O Processo Seletivo para o Curso de EPTNM: em Especialização Técnica em Radioterapia será 

realizado em 03(três) etapas distintas: 

9.1.1. Prova objetiva - 1ª Etapa: 

 

 

 

 

 

9.1.1.1. A 1ª Etapa, de caráter eliminatório e classificatório, terá valor de 60,0(sessenta) pontos, 

com 30(trinta) questões de múltipla escolha, tendo 04(quatro) opções de resposta cada uma e 

apenas uma alternativa correta. A alternativa escolhida pelo candidato, em cada questão, deverá, 

posteriormente, ser assinalada no cartão resposta, que deverá ser, obrigatoriamente, assinado pelo 

candidato.  

Conteúdo de Prova 
Quantidade 
de Questões 

Valor de cada 

Questão 

Total de 
pontos 

Conhecimentos Específicos 20 2,0 

60,0 pontos 

Sistema Único de Saúde (SUS) 10 2,0 

9.1.1.2. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada na data e horário previstos no 

Cronograma (horário de Brasília/DF).  

9.1.1.3. O local exato onde o candidato realizará a prova será informado no Comprovante Definitivo 

de Inscrição (CDI), que ficará disponível para impressão na data informada no Cronograma 

9.1.1.4. As questões das provas serão elaboradas de acordo com os conteúdos programáticos e as 

referências indicados nesse Edital. 

9.1.1.5. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para a Prova objetiva de Múltipla 

Escolha. 

9.1.1.6. Será considerado HABILITADO o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 50% 

(cinquenta por cento) dos pontos totais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

Etapa Forma Fase 

1ª Prova objetiva de Múltipla Escolha Eliminatória e Classificatória  

2º Prova Discursiva Eliminatória e Classificatória 

3ª Avaliação de Títulos Classificatória 
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9.1.1.7. Será ELIMINADO o candidato que não obtiver pontuação igual ou superior a 50% 

(cinquenta por cento) dos pontos totais desta Etapa. 

9.1.1.8. Será ELIMINADO o candidato que não obtiver nenhum acerto em um dos conteúdos 

(Conhecimentos Específicos e SUS) desta Etapa. 

9.1.1.9. Somente serão permitidos assinalamentos no cartão de respostas feitos pelo próprio 

candidato, que deverá preencher todo o campo de marcação da resposta com caneta esferográfica 

de corpo transparente de tinta azul ou preta, sendo vedada qualquer colaboração ou participação de 

terceiros, salvo os casos especiais onde um responsável indicado pela organizadora, colaborará 

com o candidato. 

9.1.1.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 

incorretamente no cartão de respostas. 

9.1.1.11. Fica o candidato ciente que serão consideradas marcações incorretas e, 

consequentemente, atribuída nota zero às questões assinaladas, no Cartão de Respostas, que 

apresentarem rasuras ou emendas, preenchidas por outro instrumento que não caneta esferográfica 

preta ou azul, mais de uma resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou campo de 

marcação não preenchido integralmente. 

9.1.1.12. Os gabaritos preliminar e definitivo, das questões de prova, o Caderno da Prova objetiva e 

os resultados preliminar e definitivo da 1ª Etapa serão divulgados, no Portal do Certame, 

www.ibgpconcursos.com.br, conforme datas previstas no cronograma. 

9.1.1.13. Quanto ao gabarito preliminar, às questões de prova e ao resultado preliminar da 1ª 

Etapa, conforme cronograma, caberá interposição de recurso nos termos e período previstos neste 

Edital. 

 

9.1.2. Prova Discursiva - 2ª Etapa: 

9.1.2.1. A 2ª Etapa, de caráter eliminatório e classificatório, terá valor de 40,0(quarenta) pontos, e 

será composta por uma situação problema referente aos conhecimentos específicos da área 

profissional dos candidatos (Técnicos em Radiologia). 

Conteúdo da Prova 
Valor da questão 

(total) 
Pontuação mínima 

para aprovação 

Situação problema referente aos 

conhecimentos específicos da área 

profissional dos candidatos 

(Técnicos em Radiologia). 

40,0 pontos 20,0 pontos 
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9.1.2.2. A Prova discursiva será aplicada para todos os candidatos inscritos, contudo somente serão 

corrigidas as provas dos 100(cem) primeiros candidatos HABILITADOS na Prova objetiva de Múltipla 

Escolha da 1ª Etapa, de acordo com a ordem de classificação.  

9.1.2.3. Todos os candidatos HABILITADOS que tenham empatado na última nota, correspondente à 

nota do centésimo candidato, conforme subitem 9.1.2.2., terão sua Prova discursiva (2ª Etapa) corrigida, 

podendo, somente desta forma, ultrapassar o número de candidatos estabelecido no referido subitem. 

9.1.2.4. Os candidatos NÃO HABILITADOS na Prova objetiva de Múltipla Escolha e os candidatos que 

não estiverem entre os 100(cem) primeiros candidatos HABILITADOS na 1ª Etapa, incluindo os que 

tiverem empatado na última nota, não terão sua prova discursiva corrigida e serão considerados 

eliminados do presente processo seletivo.  

9.1.2.5. A Prova discursiva será realizada na data e horário previstos no Cronograma (horário de 

Brasília/DF). 

9.1.2.6. Os locais de realização da 2ª Etapa (Prova discursiva) serão os mesmos da 1ª Etapa, 

informados no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), que ficará disponível para impressão na data 

informada no Cronograma. 

9.1.2.7. A questão da prova será elaborada de acordo com os conteúdos programáticos e as referências 

indicados nesse Edital 

9.1.2.8. Para a avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, será computado o 

número de erros do candidato, considerando-se os critérios citados no quadro abaixo e de acordo com 

os conteúdos programáticos e as referências indicados nesse Edital: 

Critérios 
Objetivo da avaliação da Língua 
Portuguesa na Prova Discursa 

Pontuação 

Aspectos formais 

e textuais. 

Demonstrar domínio da modalidade escrita 

formal da Língua Portuguesa. 

Desconto de 

0,10 por erro 

9.1.2.9. Não será permitida nenhuma espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 

impressos ou quaisquer anotações. 

9.1.2.10. No caderno de prova serão dispostas as regras e formas de como devem ser apresentadas as 

respostas. 

9.1.2.11. A questão discursiva será corrigida por uma Banca, seguindo matriz de correção a ser 

divulgada no resultado preliminar da prova discursiva. 

9.1.2.12. A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da questão 

discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo. Em 

hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova 

discursiva pela Banca. 
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9.1.2.13. Em hipótese alguma haverá substituição das Folhas de Respostas Versão Definitiva por erro 

do candidato. 

9.1.2.14. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento 

indevido da folha destinada exclusivamente à resposta da questão correspondente.  

9.1.2.15. O candidato terá sua questão discursiva avaliada com nota 00(zero) em caso de: 

a) Não atender ao tema proposto, ao que se solicita na questão e ao conteúdo avaliado, 

de acordo com as referências definidas no Edital; 

b) Manuscrever em letra ilegível e/ou incompreensível ou ainda grafar por outro meio 

que não o determinado neste Edital; 

c) Apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o 

pudor; 

d) Redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e) Não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em 

branco; 

f) Apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome 

completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos); 

g) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do 

candidato. 

9.1.2.16. Ao terminar a prova ou o horário limite para a sua realização, o candidato entregará, 

OBRIGATORIAMENTE, ao fiscal de sala, seu Caderno de Folha de Resposta Versão Definitiva, sob 

pena de ser ELIMINADO, caso não o faça.  

9.1.2.17. O candidato que descumprir o disposto neste Edital será automaticamente eliminado do 

processo seletivo, ficando o fato registrado na ata de ocorrências da sala onde prestou o processo 

seletivo. 

9.1.2.18. As matrizes preliminar e definitiva de correção da questão da prova, o Caderno da Prova 

discursiva, as imagens das Folhas de Resposta Versão Definitiva e os resultados preliminar e definitivo 

serão divulgados, no Portal do Certame, www.ibgpconcursos.com.br, conforme cronograma.  

9.1.2.19. Quanto à matriz preliminar da correção de prova e ao resultado preliminar da Prova discursiva, 

conforme cronograma, caberá interposição de recurso nos termos deste Edital. 

 

9.1.3. Avaliação de Títulos - 3ª Etapa: 

9.1.3.1. A 3ª Etapa, de caráter classificatório, constará da Avaliação de Títulos, com a participação 

exclusiva dos candidatos APROVADOS na 2ª etapa, ou seja, os candidatos habilitados para realizarem 

Prova discursiva e que obtiverem pontuação igual ou superior a 20,0(vinte) dos pontos totais desta 

prova. 

9.1.3.2. A pontuação máxima, correspondente aos títulos válidos apresentados, é de 40(quarenta) 

pontos, conforme QUADRO 4. 
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9.1.3.3. Serão considerados para avaliação e pontuação somente a quantidade máxima de documentos, 

informada na 3ª coluna, de cada item da TABELA 1. Os documentos enviados, que excederem à 

quantidade aceita, não serão avaliados e não gerarão pontuação para o candidato, ainda que estejam 

em conformidade com o respectivo item. 

 

QUADRO 4 – Avaliação de títulos dos candidatos ao curso de EPTNM:    Especialização Técnica em 

Radioterapia 

Ensino Profissional Comprovação exigida 
Pontuação 

máxima: 10,0 
pontos 

1- Cursos de Especialização, de Nível Técnico, 

na área da Radiologia. (em tomografia 

computadorizada; em ressonância magnética; 

em densitometria óssea; em   radiologia   

forense; em radiologia industrial). (carga horária 

mínima de 360h) 

Certificado ou Declaração em papel 

timbrado de conclusão de curso contendo 

o nome do curso, o nome do candidato e 

a carga horária mínima de 360 horas. 

3,0 

pontos/curso 

(até 02 cursos) 

Máximo 6,0 

pontos 

2- Cursos de Aperfeiçoamento ou 

Aprimoramento, de Nível Técnico, na área de 

Radiologia (carga horária mínima de 180h). 

Certificado ou Declaração em papel 

timbrado de conclusão de curso contendo 

o nome do curso, o nome do candidato, o 

nome do curso e a carga horária mínima 

de 180 horas. 

1,5 

pontos/curso 

(até 02 cursos) 

Máximo 3,0 

pontos 

3- Cursos de Atualização, Extensão ou 

Capacitação, de Nível Técnico, na área de 

Radiologia (carga horária mínima de 16h). 

Certificado ou Declaração em papel 

timbrado de conclusão de curso contendo 

o nome do curso, o nome do candidato, o 

nome do curso e a carga horária mínima 

de 16 horas. 

0,5 

ponto/curso                 

(até 02 cursos) 

Máximo 1,0 

ponto 

  Experiência Profissional Comprovação exigida 
Pontuação 

máxima: 30,0 
pontos 

 

4- Experiência profissional em Serviço de 

Radioterapia da Rede de Alta complexidade do 

SUS (UNACON e CACON). 
Cópia autenticada do contracheque que 

conste nome do candidato e instituição a 

que pertence se instituição pública ou 

Cópia autenticada da CTPS  

com comprovante de vínculo empregatício 

das duas páginas de identificação (foto e 

dados) e cópia das páginas com o registro 

do contrato de trabalho se instituição 

privada 

5,0 pontos/ano                      

(até 03 anos) 

Máximo 15,0 

pontos 

 

5- Experiência profissional em Serviço de 

Radiologia área da saúde do SUS. 

4,0 pontos/ano                

(até 03 anos) 

Máximo 12,0 

pontos 

 

6- Experiência profissional em serviço de 

Radiologia na área da saúde. 

1,0 pontos/ano                  

(até 03 anos) 

Máximo 3,0 

pontos 

TOTAL 40,0 pontos 

NOTA 1: Não serão aceitas declarações de estágios para comprovação de experiência profissional. 

9.1.3.4.    Os documentos apresentados serão analisados apenas uma única vez, não podendo ser 

apresentados para mais de um item do QUADRO 4.  
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9.1.3.5. Serão aceitos apenas, para avaliação e pontuação, no item Ensino Profissional, os 

certificados dos cursos que tiverem, em seu título, um dos tipos apresentados no QUADRO 4.  

9.1.3.6. Não serão aceitos certificados de outros tipos de curso, mesmo com carga horária mínima de 

16 horas 

9.1.3.7.     Não serão aceitos certificados com rasuras, ilegíveis ou não oficiais da instituição 

certificadora 

9.1.3.8.    Não serão aceitos certificados com rasuras, ilegíveis ou não oficiais da instituição 

certificadora.  

9.1.3.9.    A comprovação de experiência profissional deverá ser por meio de contracheque, onde conste 

nome do candidato e instituição a que pertence, se instituição pública, ou CTPS, comprovando vínculo 

empregatício pelas páginas de identificação (foto e dados) e do registro do contrato de trabalho, se 

instituição privada. 

9.1.3.10. Não será atribuído nenhum ponto a períodos inferiores a um ano de experiência. 

9.1.3.11. O IBGP e o INCA não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 

publicações referentes a este Processo Seletivo, a não ser os constantes do presente Edital, ou 

publicados nos portais oficiais. 

9.1.3.12. Na data e horário estabelecidos no cronograma do processo seletivo, o candidato deverá 

enviar, no local informado no Portal do Certame, o currículo com todos os comprovantes dos títulos 

informados (originais e cópias simples ou somente cópias autenticadas, necessitando também da cópia 

simples ou autenticada do verso dos documentos, caso haja algum tipo de registro nele).  

9.1.3.13. As cópias (simples ou autenticadas) dos títulos deverão ser entregues organizadas e 

numeradas, conforme ordem em que os mesmos forem listados no Formulário para avaliação de Títulos 

(ANEXO III), e deverão estar completas e legível. 

9.1.3.14. Não serão aceitas, para comprovação de títulos, cópias incompletas e/ou ilegíveis.  

9.1.3.15. A documentação a ser apresentada referente a 3ª etapa deverá ser submetida pelo endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br com toda a documentação comprobatória prevista no ANEXO 

III no período de 12/10/2022 a 17/10/2022. 

9.1.3.16. Todos os candidatos deverão apresentar documentação no prazo estabelecido no 

cronograma no item 2 deste Edital, devendo para isso acessar, preencher, anexar os documentos e 

enviar diretamente na área do candidato no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br. 

9.1.3.17. O envio de documentos a que se refere o subitem 9.1.3.16. deverá ser realizado por meio 

eletrônico, através de upload disponibilizado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br 

(“Área do Candidato” – opção “Meus Concursos”), em um único arquivo PDF, com tamanho máximo de 

10MB. 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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9.1.3.18. O upload deve ser realizado de apenas um arquivo em formato PDF, sendo que dentro dele 

deve estar contido todos os documentos exigidos nesse Edital. 

9.1.3.19. Para salvar o arquivo em único PDF, a Banca sugere que o candidato utilize os aplicativos 

disponíveis na internet para “Agrupar PDF” 

9.1.3.20. O arquivo deve receber o nome equivalente ao nome do candidato e apresentar tamanho 

máximo de 10MB. 

9.1.3.21. ANTES da digitalização dos documentos comprobatórios a serem inseridos, o candidato 

deverá: 

a) Autenticar em cartório as cópias dos comprovantes das atividades descritas no 

currículo, incluindo o histórico escolar, EXCETUANDO-SE os certificados com 

assinatura eletrônica, cópias de publicações em revistas indexadas ou de capítulo de 

livros publicados e os casos previstos nas seções correspondentes; Atenção: não 

confundir assinatura eletrônica (que é registrada em cartório e possui QR code ou 

referência ao site para confirmação) com assinatura digitalizada, que é a cópia 

escaneada de uma assinatura e não possui valor legal. No caso de assinatura 

digitalizada e colada o documento precisa ser autenticado em cartório e enviada 

digitalização da cópia autenticada e não do original. 

Obs.: Caso o candidato não envie cópia autenticada como exigido, a prova 

documental não será considerada válida para pontuação; NÃO É VÁLIDA A 

DIGITALIZAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. É NECESSARIO DIGITALIZAR A 

CÓPIA AUTENTICADA DO MESMO. 

b) Especificar no canto superior direito da cópia do documento, o número do item 

correspondente para o qual pleiteia a pontuação;  

c) Rubricar todas as páginas das cópias dos documentos no canto inferior direito;  

d) Em cada cópia de documento destacar com caneta marca texto seu nome e os dados 

exigidos em cada seção. 

9.1.3.22. Não serão incluídos na avaliação desta etapa as seguintes situações: 

a) Documentos comprobatórios de títulos não informados no formulário (ANEXO III); e 

b) Títulos informados no formulário (ANEXO III), cujos documentos comprobatórios não 

tenham sido enviados no prazo e local estabelecidos. 

9.1.3.23. Os resultados preliminar e definitivo da Avaliação de Títulos serão divulgados, no Portal do 

Certame, conforme cronograma.  

9.1.3.24. Quanto ao resultado preliminar da Avaliação de Títulos conforme cronograma, caberá 

interposição de recurso nos termos deste Edital, não podendo haver novo recurso após divulgação do 

resultado definitivo. 
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9.2. O Processo Seletivo para o Curso de EPTNM: Habilitação Citopatologia será realizado em 

02(duas) etapas distintas. 

 

9.2.1.  Prova Objetiva - 1ª Etapa: 

 

 

 

 

 

9.2.1.1.  A 1ª Etapa, de caráter eliminatório e classificatório, terá valor de 60,0(sessenta) pontos, com 

30(trinta) questões de múltipla escolha, tendo 04(quatro) opções de resposta cada uma e apenas uma 

alternativa correta. A alternativa escolhida pelo candidato, em cada questão, deverá, posteriormente, ser 

assinalada no cartão resposta, que deverá ser, obrigatoriamente, assinado pelo candidato.  

 

 

 

 

9.2.1.2. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada na data e horário previstos no 

Cronograma (horário de Brasília/DF). 

9.2.1.3. O local exato onde o candidato realizará a prova será informado no Comprovante Definitivo 

de Inscrição (CDI), que ficará disponível para impressão na data informada no Cronograma. 

9.2.1.4. As questões das provas serão elaboradas de acordo com os conteúdos programáticos e as 

referências indicados nesse Edital. 

9.2.1.5. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para a Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha. 

9.2.1.6. Será considerado HABILITADO o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 50% 

(cinquenta por cento) dos pontos totais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

9.2.1.7. Será ELIMINADO o candidato que não obtiver pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta 

por cento) dos pontos totais desta Etapa. 

9.2.1.8. Será ELIMINADO o candidato que não obtiver nenhum acerto em um dos conteúdos 

(Conhecimentos Específicos e SUS) desta Etapa. 

Etapa Forma Fase 

1ª Prova Objetiva de Múltipla Escolha Eliminatória e Classificatória  

2ª Avaliação de Títulos Classificatória 

Conteúdo de Prova 
Quantidade 
de Questões 

Valor de cada 

Questão 

Total de 
pontos 

Conhecimentos Específicos 20 2,0 
60,0 

pontos 
Sistema Único de Saúde (SUS) 10 2,0 
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9.2.1.9. Somente serão permitidos assinalamentos no cartão de respostas feitos pelo próprio 

candidato, que deverá preencher todo o campo de marcação da resposta com caneta esferográfica de 

corpo transparente de tinta azul ou preta, sendo vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, 

salvo os casos especiais onde um responsável indicado pela organizadora, colaborará com o candidato. 

9.2.1.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 

incorretamente no cartão de respostas. 

9.2.1.11. Fica o candidato ciente que serão consideradas marcações incorretas e, consequentemente, 

atribuída nota zero às questões assinaladas, no Cartão de Respostas, que apresentarem rasuras ou 

emendas, preenchidas por outro instrumento que não caneta esferográfica preta ou azul, mais de uma 

resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou campo de marcação não preenchido integralmente. 

9.2.1.12. Os gabaritos preliminar e definitivo, das questões de prova, o Caderno da Prova Objetiva e 

os resultados preliminar e definitivo da 1ª Etapa serão divulgados, no Portal do Certame, 

www.ibgpconcursos.com.br, conforme datas previstas no cronograma. 

9.2.1.13. Quanto ao gabarito preliminar, às questões de prova e ao resultado preliminar da 1ª Etapa, 

conforme cronograma, caberá interposição de recurso nos termos e período previstos neste Edital. 

 

9.2.2.  Avaliação de Títulos - 2ª Etapa: 

9.2.2.1. A 2ª Etapa, de caráter classificatório, constará da Avaliação de Títulos, com a participação 

exclusiva dos candidatos APROVADOS na 1ª etapa.  

9.2.2.2. A pontuação máxima, correspondente aos títulos válidos apresentados, é de 

40,0(quarenta) pontos, conforme QUADRO 5 

9.2.2.3. Serão considerados para avaliação e pontuação somente a quantidade máxima de 

documentos, informada na 3ª coluna, de cada item da QUADRO 5. Os documentos enviados, que 

excederem à quantidade aceita, não serão avaliados e não gerarão pontuação para o candidato, ainda que 

estejam em conformidade com o respectivo item. 

QUADRO 5 – Avaliação de títulos dos candidatos ao curso de EPTNM:    Habilitação em Citopatologia 

Ensino Profissional Comprovação exigida 
Pontuação 

máxima: 9,0 pontos 

1- Cursos de Aperfeiçoamento ou 

Aprimoramento, de Nível Médio, na área da 

Saúde (carga horária mínima de 180h). 

Certificado ou Certidão de 

conclusão de curso, em papel 

timbrado, e com carga horária 

mínima de 180 horas. 

3,0 pontos/curso                    

(até 02 anos) 

Máximo 6,0 pontos 

2- Cursos de Atualização Capacitação ou 

Extensão, de Nível Médio, na área de Saúde 

(carga horária mínima de 16h) 

Certificado ou Certidão de 

conclusão de curso, em papel 

timbrado, e com carga horária 

mínima de 16 horas. 

1,5 pontos/curso                    

(até 02 anos) 

Máximo 3,0 pontos 
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  Experiência Profissional Comprovação exigida 
Pontuação 

máxima: 31,0 
pontos 

3- Experiência profissional de nível médio em 

laboratórios públicos que participam da 

QualiCito, de Citopatologia ou Anatomia 

Patológica, em unidades prestadores de 

serviço para o SUS. 
Contracheque, constando nome 

do candidato e instituição a que 

pertence, se for pública, 

ou 

CTPS (páginas da identificação - 

foto e dados - e do registro do 

contrato de trabalho), se instituição 

for privada. 

5,0 pontos/ano                      

(até 03 anos) 

Máximo 15,0 pontos 

4- Experiência profissional de nível médio em 

laboratórios públicos de Citopatologia ou 

Anatomia Patológica, em unidades 

prestadores de serviço para o SUS. 

4,0 pontos/ano                      

(até 03 anos) 

Máximo 12,0 pontos 

5- Experiência profissional de nível médio em 

laboratórios privados que participam da 

QualiCito de Citopatologia ou Anatomia 

Patológica (privado). 

1,0 pontos/ano                       

(até 03 anos) 

Máximo 3,0 pontos 

6- Experiência profissional de nível médio em 

laboratórios privados de Citopatologia ou 

Anatomia Patológica. (privado sem QualiCito). 

 

0,5 ponto/ano                            

(até 02 anos) 

Máximo 1,0 ponto 

TOTAL 40,0 pontos 

NOTA 1: Não serão aceitas declarações de estágios para comprovação de experiência profissional. 

 

9.2.2.4. Os documentos apresentados serão analisados apenas uma única vez, não podendo ser 

apresentados para mais de um item da QUADRO 5. 

9.2.2.5. Serão aceitos apenas, para avaliação e pontuação, no item Ensino Profissional, os certificados 

dos cursos que tiverem, em seu título, um dos tipos apresentados na QUADRO 5. 

9.2.2.6. Não serão aceitos certificados de outros tipos de curso, mesmo com carga horária mínima de 16 

horas. 

9.2.2.7. Não serão aceitos certificados com rasuras, ilegíveis ou não oficiais da instituição certificadora. 

9.2.2.8. A comprovação de experiência profissional deverá ser por meio de contracheque (os três últimos), 

onde constem nome do candidato e da instituição a que pertence, se instituição pública, ou CTPS, 

comprovando vínculo empregatício pelas páginas de identificação (foto e dados) e do registro do contrato 

de trabalho, se instituição privada. 

9.2.2.9. Não será atribuído nenhum ponto a períodos inferiores a um ano de experiência. 
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9.2.2.10. O IBGP e o INCA não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 

publicações referentes a este Processo Seletivo, a não ser os constantes do presente Edital, ou publicados 

nos portais oficiais.  

9.2.2.11. Na data e horário estabelecidos no cronograma do processo seletivo, o candidato deverá 

enviar, no local informado no Portal do Certame, o currículo com todos os comprovantes dos títulos 

informados (originais e cópias simples ou somente cópias autenticadas, necessitando também da cópia 

simples ou autenticada do verso dos documentos, caso haja algum tipo de registro nele).  

9.2.2.12. As cópias (simples ou autenticadas) dos títulos deverão ser entregues organizadas e 

numeradas, conforme ordem em que os mesmos forem listados no Formulário para avaliação de Títulos 

(ANEXO III), e deverão estar completas e legível. 

9.2.2.13. Não serão aceitas, para comprovação de títulos, cópias incompletas e/ou ilegíveis.  

9.2.2.14. A documentação a ser apresentada referente a 2ª etapa deverá ser submetida pelo endereço 

eletrônico do IBGP com toda a documentação comprobatória prevista no ANEXO III no período de 

12/10/2022 a 17/10/2022. 

9.2.2.15. Todos os candidatos deverão apresentar documentação no prazo estabelecido no cronograma 

no item 2 deste Edital, devendo para isso acessar, preencher, anexar os documentos e enviar diretamente 

na área do candidato no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br. 

9.2.2.16. O envio de documentos a que se refere o subitem 9.1.3.16. deverá ser realizado por meio 

eletrônico, através de upload disponibilizado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br (“Área 

do Candidato” – opção “Meus Concursos”), em um único arquivo PDF, com tamanho máximo de 10MB. 

9.2.2.17. O upload deve ser realizado de apenas um arquivo em formato PDF, sendo que dentro dele 

deve estar contido todos os documentos exigidos nesse Edital. 

9.2.2.18. Para salvar o arquivo em único PDF, a Banca sugere que o candidato utilize os aplicativos 

disponíveis na internet para “Agrupar PDF” 

9.2.2.19. O arquivo deve receber o nome equivalente ao nome do candidato e apresentar tamanho 

máximo de 10MB. 

9.2.2.20. ANTES da digitalização dos documentos comprobatórios a serem inseridos, o candidato deverá: 

a) Autenticar em cartório as cópias dos comprovantes das atividades descritas no 

currículo, incluindo o histórico escolar, EXCETUANDO-SE os certificados com 

assinatura eletrônica, cópias de publicações em revistas indexadas ou de capítulo de 

livros publicados e os casos previstos nas seções correspondentes; Atenção: não 

confundir assinatura eletrônica (que é registrada em cartório e possui QR code ou 

referência ao site para confirmação) com assinatura digitalizada, que é a cópia 

escaneada de uma assinatura e não possui valor legal. No caso de assinatura 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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digitalizada e colada o documento precisa ser autenticado em cartório e enviada 

digitalização da cópia autenticada e não do original. 

Obs.: Caso o candidato não envie cópia autenticada como exigido, a prova 

documental não será considerada válida para pontuação; NÃO É VÁLIDA A 

DIGITALIZAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. É NECESSARIO DIGITALIZAR A 

CÓPIA AUTENTICADA DO MESMO. 

b) Especificar no canto superior direito da cópia do documento, o número do item 

correspondente para o qual pleiteia a pontuação;  

c) Rubricar todas as páginas das cópias dos documentos no canto inferior direito;  

d) Em cada cópia de documento destacar com caneta marca texto seu nome e os dados 

exigidos em cada seção. 

9.2.2.21. Não serão incluídos na avaliação desta etapa as seguintes situações: 

a) Documentos comprobatórios de títulos não informados no formulário (ANEXO III); e 

b) Títulos informados no formulário (ANEXO III), cujos documentos comprobatórios não 

tenham sido enviados no prazo e local estabelecidos. 

9.2.2.22. Não serão incluídos na avaliação desta etapa as seguintes situações:  

a) Documentos comprobatórios de títulos não informados no formulário (ANEXO III); e 

b) Títulos informados no formulário (ANEXO III), cujos documentos comprobatórios não tenham 

sido enviados no prazo e local estabelecidos. 

9.2.2.23. Os resultados preliminar e definitivo da Avaliação de Títulos serão divulgados, no Portal do 

Certame, conforme cronograma. 

9.2.2.24. Quanto ao resultado preliminar da Avaliação de Títulos conforme cronograma, caberá 

interposição de recurso nos termos deste Edital, não podendo haver novo recurso após divulgação do 

resultado definitivo. 

10. APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA 

10.1. A aplicação das Provas Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva será realizada no dia 

18/09/2022, nas seguintes cidades: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Distrito Federal, Fortaleza, 

Manaus, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória, tendo seu início 

previsto para as 14h00min (quatorze horas), horário oficial de Brasília/DF, e com duração de 04(quatro) 

horas. A responsabilidade pela distribuição das 04(quatro) horas de duração, entre as duas provas 

(Objetiva e Discursiva), para sua realização, será, única e exclusivamente, do candidato. 

10.2. O candidato deverá comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 01(uma) hora, 

munido de caneta (azul ou preta) de corpo transparente, documento de identidade oficial com foto, 
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máscaras de proteção facial (caso ainda permaneça a exigência), álcool 70% para uso individual 

(opcional), Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) e boleto quitado.   

10.2.1. A obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial será de acordo com a determinação 

municipal da época para a aplicação das provas. 

10.3. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, 

mediante termo formal, na presença de, no mínimo, dois candidatos convidados aleatoriamente nos locais 

de realização das provas.   

10.4. As instruções constantes nos Cadernos de Provas e nas Folhas de Respostas complementam este 

Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.  

10.5. O IBGP e o INCA não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.    

10.6. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira 

expedida por Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional 

de Habilitação com foto e Passaporte válido. 

10.6.1. O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com clareza, a 

identificação do candidato.   

10.6.2. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim de 

Ocorrência, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida 

anteriormente à Lei Federal nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza 

pública ou privada, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros 

documentos não citados neste Edital.   

10.6.3. O Comprovante Definitivo de Inscrição e o cartão de convocação para as provas não terão validade 

como documento de identidade.  

10.6.4. A não apresentação de um dos documentos citados no subitem 10.2. impedirá o candidato de fazer 

a prova.   

10.7. O candidato deverá levar somente os objetos citados no item 10.2. desse Edital. Caso assim não 

proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos aplicadores, durante todo o 

período de permanência dos candidatos no local das provas, não se responsabilizando o IBGP e nem o 

INCA por perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorreram.  

10.8. O tempo de duração das provas abrange sua distribuição, assinatura da Folha de Respostas e 

transcrição das Respostas do Caderno de Questões para a Folha de Respostas, no caso da Prova 

objetiva, e da folha de rascunho para a Folha de Resposta Versão Definitiva, no caso da Prova discursiva.  



 

30 
 

           

       
  

          

10.9. No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar na listagem oficial, 

o IBGP realizará a inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto pago. Sendo necessário, 

desta forma, que o candidato o leve no dia das provas.  

10.9.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pelo IBGP, com o intuito de 

verificar a pertinência da referida inscrição.  

10.10. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização das provas, estando o candidato 

que não comparecer no horário previsto, para a realização das Provas Objetiva e Discursiva, 

automaticamente excluído do Processo Seletivo.   

10.11. Os portões serão abertos a partir das 13h00 e fechados, impreterivelmente, às 13h45min59seg 

(horário oficial de Brasília/DF) para a realização das provas. 

10.12. O candidato que chegar após o fechamento dos portões, não poderá entrar, ficando, 

automaticamente, eliminado do Processo Seletivo, sem direito à devolução do valor da taxa de inscrição.  

10.13. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário 

estabelecido ou do espaço físico determinado pelo IBGP.   

10.14. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala, mediante 

consentimento prévio, acompanhado de um fiscal.   

10.15. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação de provas ou pelas autoridades 

presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação do Processo Seletivo.  

10.16. Somente será permitido ao candidato retirar-se da sala de provas para utilizar os sanitários ou para 

beber água após transcorrido o tempo de 01(uma) hora de seu início, acompanhado de um fiscal.   

10.17. No período de 15(quinze) minutos antes do término das provas não será permitida a saída do 

candidato da sala por qualquer motivo.  

10.18. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de provas após transcorrido 

o tempo de 01(uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória, ao fiscal de sala, da sua Folha de 

Respostas e do seu Caderno de Questões, no caso da Prova objetiva, e de sua Folha de Resposta Versão 

Definitiva, no caso da Prova discursiva, devidamente preenchidas e assinadas.   

10.19. Não será permitida a entrada e/ou a permanência de pessoas não autorizadas pelo IBGP nos locais 

de realização das provas.   

10.20. O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas.   

10.21. Não serão permitidos, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, utilização de 

chapéus ou bonés, óculos escuros ou protetor auricular. O porte e a utilização, mesmo que desligados, de 

aparelhos celulares ou similares, pager, beep, controle remoto, máquinas calculadoras ou similares, 
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qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, relógios digitais, livros, anotações, impressos ou qualquer outro 

material de consulta, estão vetados.   

10.22. Será motivo de eliminação de candidatos, qualquer tentativa de fraude ou uso de subterfúgios e 

recursos que proporcionem vantagem competitiva, ficando o candidato, inclusive, sujeito às sanções 

penais previstas na legislação brasileira. 

10.23. Não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, regulamentos, impressos, anotações ou qualquer outro instrumento, 

durante a realização das provas.   

10.24. Os 03(três) últimos candidatos deverão permanecer no local de provas, sendo liberados somente 

quando todos tiverem concluído as provas ou quando o tempo tiver se esgotado.  

10.25. Poderá haver diferença no horário de início das provas entre as salas, dentro do período de 

01(uma) hora de permanência mínima obrigatória dos candidatos nas salas. Essa diferença, caso ocorra, 

deverá ser compensada no tempo final, sendo garantido o mesmo prazo de duração de provas.   

10.26. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar 

seu Caderno de Prova, Folha ou Cartão de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 

impossibilidade de realização da correção ou da leitura e correção. 

10.27. Findo o prazo limite de realização das provas, os candidatos deverão as Folhas de Respostas, 

devidamente preenchidas e assinadas, sendo que o gabarito da Prova objetiva poderá ser anotado em 

folha adequada para recurso, a ser fornecida pela Coordenação de realização das provas, e a folha de 

rascunho da Prova discursiva poderá ser levada. 

10.28. O candidato poderá levar o caderno de provas.  

10.29. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:  

a) Fizer declarações falsas ou inexatas.  

b) Contrariar o disposto nos itens exigidos neste Edital.  

c) For surpreendido durante o período de realização de suas provas portando (carregando 

consigo, levando ou conduzindo) armas de fogo ou tecnologias sem autorização, quer seja na 

sala de provas, quer seja nas dependências do seu local de provas.  

d) Utilizar ou tentar utilizar meios para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa 

do Processo Seletivo que contrarie o especificado nos itens deste Edital.  

e) Faltar com o respeito devido para com qualquer membro da Equipe de Aplicação de Provas 

deste Processo Seletivo, bem como com as autoridades presentes ou com os demais 

candidatos.  

f) Deixar de cumprir qualquer requisito previsto neste Edital.  
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g) Não assinar a Lista de Presença ou as Folhas de Respostas da Prova objetiva e da Prova 

discursiva. 

h) Afastar-se da sala ou do local de provas, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal.  

i) Ausentar-se da sala de provas portando o caderno de provas fora do período permitido.  

j) Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando o documento oficial de respostas 

(folhas ou cartão de respostas).  

k) Obtiver nota 00(zero) ou deixar de cumprir, por qualquer motivo, uma ou mais etapas do 

Processo Seletivo. 

11. RECURSOS 

11.1. Caberá interposição de recurso fundamentado, ao IBGP, no prazo de 02(dois) dias corridos, no 

horário das 09h00 do primeiro dia às 16:00 do segundo dia, ininterruptamente, em todas as decisões 

proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como as seguintes 

situações:  

a) Contra indeferimento do pedido de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição.   

b) Contra indeferimento do pedido de condição especial para a realização da prova.  

c) Contra questões da Prova objetiva de Múltipla Escolha e gabarito preliminar.  

d) Contra a totalização dos pontos obtidos na Prova objetiva de Múltipla Escolha, desde que se 

refira a erro de cálculo das notas. 

e) Contra questão da Prova discursiva e matriz de correção preliminar. 

f) Contra pontuação preliminar da Prova Discursiva. 

g) Contra pontuação preliminar da Avaliação de Títulos. 

h) Contra a classificação preliminar do Processo Seletivo.  

i) Outras situações previstas em lei.  

11.2. O encaminhamento do recurso deverá ser realizado no Portal do Certame dentro do prazo 

estabelecido no cronograma para cada situação. 

11.3 Para contagem do prazo de interposição de recurso, para quaisquer situações em que esteja 

previsto, será excluído o dia da divulgação e será incluído o último dia do prazo estabelecido neste Edital.  

11.4 Não será concedida revisão de Prova objetiva de Múltipla Escolha de forma integral. O candidato 

deverá acessar a “Área do Candidato”, no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, informar o 

número da questão para a qual pretende impetrar o recurso e inserir sua argumentação lógica e 

consistente de, no máximo, 3.000(três mil) caracteres.  

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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11.5. Havendo alteração do Gabarito Oficial, por força de provimento de algum recurso, as provas serão 

corrigidas de acordo com o novo gabarito.  

11.6. No caso de questão anulada, será atribuída, a pontuação referente à questão, a todos os candidatos. 

11.7. Havendo alteração da Classificação Geral dos candidatos por força de provimento de algum recurso, 

ocorrerá uma reclassificação e será considerada válida a classificação retificada pela nova publicação da 

nota definitiva.  

11.8. Em nenhuma hipótese serão fornecidos aos candidatos aprovados “atestados” ou “declarações” de 

aprovação parcial ou total nas provas.  

11.9. Todos os recursos serão analisados pelo IBGP, que dará decisão terminativa, constituindo-se em 

única e última instância administrativa. 

11.10. Não será aceito qualquer recurso em relação aos critérios estabelecidos para o desempate. 

11.11. Não haverá recurso contra o resultado de qualquer recurso impetrado. 

12. RESULTADO OFICIAL 

12.1. O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no dia 14/112022, no Portal do Certame.   

12.2. Será divulgado o número de inscrição do candidato, o nome e a nota final, obedecendo à ordem 

decrescente de classificação pelas notas finais. 

12.2.1. As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o 

nome e o gênero constantes no registro civil, registrados no ato de sua inscrição. 

12.3. Em hipótese alguma serão fornecidas informações sobre resultado por telefone.  

12.4. Em caso de empate dos candidatos aprovados no resultado final, os critérios considerados para 

desempate serão nesta ordem:  

a) Ter obtido maior número de pontos no item experiência profissional da Avaliação de Títulos. 

b) Ter obtido maior número de pontos na Avaliação geral de Títulos. 

c) Ter obtido maior número de pontos na Prova Discursiva, quando for o caso. 

d) Ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Conhecimentos Específicos da Prova 

objetiva.  

e) Ter obtido maior número de pontos no conteúdo de SUS da Prova objetiva.  

f) Ter idade superior, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.  

12.4.1. O critério de desempate somente será aplicado sobre o resultado final do processo seletivo.   

12.5. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 14/11/2022 no Portal do Certame. 

12.6. A listagem de pontuação do Resultado Final obedecerá à seguinte legenda:  
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a) APTO À MATRÍCULA - candidato aprovado em todas as Etapas do Processo Seletivo, 

encontrando-se dentro do número de vagas oferecidas.  

b) APROVADO - candidato aprovado em todas as Etapas do Processo Seletivo, não se encontrando 

dentro do número de vagas oferecidas.  

c) ELIMINADO - candidato que faltou a qualquer uma das etapas ou que não cumpriu normas 

determinadas neste Edital, ou ainda que obtiver Nota Final inferior ao mínimo previsto para 

aprovação.  

12.7. Serão convocados para matrícula, por meio de divulgação de lista nominal e de disponibilização de 

comprovante de convocação, para impressão, no Portal do Certame, os candidatos classificados como 

APTOS À MATRÍCULA no Processo Seletivo, ou seja, que se encontram dentro do número de vagas 

oferecidas para cada região do país.   

12.8. Os candidatos classificados como APROVADOS, fora do número de vagas oferecidas para o curso, 

serão considerados remanescentes, podendo ser convocados em caso de desistência dos candidatos que 

se encontram dentro do número de vagas, respeitando a ordem de classificação. 

13. DA PRÉ-MATRÍCULA, UPLOAD DOCUMENTAÇÃO E MATRÍCULA  

13.1 ETAPA 1: PRÉ-MATRÍCULA (Upload de documentos):  

13.1.1 O candidato aprovado em todas as Etapas do Processo Seletivo e classificado dentro do número de 

vagas oferecidas para sua respectiva região, ou seja, APTO À MATRÍCULA, deverá acessar o endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, na “Área do Candidato”, a partir do dia 06/01/2023, para obter as 

informações de como proceder para efetuar a pré-matrícula e o upload da documentação. 

13.1.2 O candidato APTO À MATRÍCULA receberá um e-mail informando sobre o link que deverá acessar 

para efetuar sua pré-matrícula e realizar o upload da documentação indicada no item 13.2.2.3, constante 

deste Edital, a partir do dia 09/01/2023 até às 23h59 do dia 12/01/2023. 

13.1.2.1 O candidato para realizar a pré-matrícula precisará primeiro – ter uma conta cadastrada no 

Gov.br (a conta gov.br é uma identificação que comprova em meios digitais quem é cada pessoa). Caso 

ainda não possua acesso, deverá realizar o seu cadastramento através do endereço eletrônico gov.br – 

Acesse sua conta (acesso.gov.br). 

Para mais informações como criar sua conta gov.br Clique aqui! (Perguntas Frequentes — Português 

(Brasil) (www.gov.br). 

13.1.2.2 A documentação que deverá ser enviada por meio de upload na pré-matrícula é a mesma que será 

apresentada presencialmente no ato da matrícula, estando listada no item 13.2.2.3. 

13.1.2.3 Se o candidato observar que está classificado dentro do número de vagas oferecidas para o Curso 

ao qual prestou o Processo Seletivo, deve ficar atento ao recebimento do e-mail, verificando também sua 

caixa de “spam”. É RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO VERIFICAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL. 

13.1.2.4 O candidato APTO À MATRÍCULA que não tiver interesse em continuar participando do Processo 
Seletivo deverá informar a desistência, para que a reclassificação aconteça de forma imediata e automática. 

13.1.2.5 O candidato APTO A MATRÍCULA interessado em continuar participando do Processo Seletivo 
deve ler o instrutivo antes de efetuar a pré-matrícula. 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br/perguntas-frequentes/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br/perguntas-frequentes/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br/perguntas-frequentes/
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13.1.3 O candidato deverá preencher todos os dados solicitados no sistema da pré-matrícula e realizar o 
upload dos documentos indicados no item 13.2.2.3, conforme orientações abaixo indicadas: 

a) Todos os documentos deverão ser digitalizados (escaneados) individualmente e gerados arquivos no 

formato “PDF”, não sendo aceito arquivos em formato imagem; 

b) Os documentos deverão ser digitalizados frente e verso; 

c) O tamanho máximo permitido para upload de cada documento é de 1,5 MB; 

d) Documentos ilegíveis, incompletos ou fora dos padrões acima estabelecidos, invalidarão a etapa de 

Matrícula do candidato. 

13.1.4 A falta de quaisquer dos documentos informados no item 13.2.2.3, de forma correta e completa, no 

prazo estabelecido no Cronograma, invalida o processo de pré-matrícula de candidato e 

consequentemente a perda do direito à vaga. Neste caso, a mesma será objeto de reclassificação.   

13.1.5 O INCA e o IBGP não se responsabilizam, quando por motivos de ordem técnica não lhes forem 

imputáveis, por uploads não recebidos por falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação, falhas de internet, tamanhos e formatos de arquivos, problemas de ordem técnica nos 

computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a 

transferência de dados. 

13.2 ETAPA 2: DA MATRÍCULA 

13.2.1 CALENDÁRIO DE MATRÍCULA  

CURSO DATA DE 

MATRÍCULA 

EPTNM: Especialização Técnica em Radioterapia, e 

EPTNM: Habilitação em Citopatologia 
28/02/2023 

13.2.2 DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 

13.2.2.1 O candidato APTO À MATRÍCULA, deverá comparecer na Recepção do Serviço de Gestão 

Acadêmica - SEGAC/COENS, localizada na Rua Marquês de Pombal, 125 - 2º andar – Centro - Rio de 

Janeiro/RJ, das 09h00 às 15h00, utilizando máscaras de proteção, e munido da documentação original 

informada no item 13.2.2.3, respeitando rigorosamente o horário de atendimento informado no cronograma 

de convocação.  

13.2.2.2 O candidato que não comparecer no dia e horários estabelecidos para a matrícula será 

considerado desistente, perdendo o direito à vaga. Neste caso, a vaga será objeto de reclassificação. 

13.2.2.3 O candidato convocado deverá, no ato da matrícula, entregar 02(duas) fotos 3 x 4, recente e 

colorida, e apresentar os seguintes documentos originais: 

 

a) Cédula de Identidade Oficial apresentada na matrícula deverá ser a mesma cujo número foi registrado 

no Requerimento de Inscrição (não será aceito número de protocolo desse documento);  

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF, quando não constar no documento de identidade (não será aceito 

número de protocolo desse documento);  

c) Certificado ou Certidão de Conclusão do Ensino Médio (para os candidatos do Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio: Habilitação em Citopatologia);  
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d) Histórico Escolar do Ensino Médio (para os candidatos do Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio: Habilitação em Citopatologia);  

e) Certificado ou Certidão de Conclusão do Curso de Habilitação Técnica em Radiologia;  

f) Histórico Escolar do Curso de Habilitação Técnica em Radiologia, constando, no verso, a carga horária 

do estágio obrigatório realizado;  

g) Registro Profissional no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR);  

g.1) Candidatos residentes no Estado do Rio de Janeiro: Carteira de identidade profissional do 

Conselho Regional de Técnico em Radiologia do Rio de Janeiro (CRTR/RJ) ou protocolo de 

requerimento do registro profissional, com validade para o exercício da profissão no Estado do Rio de 

Janeiro (4ª Região), emitidos até a data da matrícula no INCA;  

g.2) Candidatos, oriundos de outros estados, que ainda não possuam a carteira profissional do 

CRTR do Estado do Rio de Janeiro: Os candidatos nessa condição deverão providenciar, num prazo 

máximo de 05(cinco) dias a contar do início do curso, a transferência de registro profissional para a 

4ª Região ou a sua inscrição secundária. Nesse mesmo prazo, para substituir a inscrição definitiva, 

deverão solicitar ao CRTR/RJ uma Certidão de Autorização para exercer a profissão no Rio de 

Janeiro por um tempo determinado de acordo com a Resolução CONTER nº 4/2002 e apresentá-la, até 

o 5º dia, no Serviço de Gestão Acadêmica do INCA. Ao final desse prazo, estabelecido na Certidão de 

Autorização, deverão apresentar o documento original e entregar a cópia da carteira de identidade 

profissional no SEGAC.  

h) Comprovante de residência com data, no máximo, 90 dias anteriores à data da matrícula, deverá ter o 

endereço correspondente ao do comprovante de residência enviado pelo Portal do Certamente, 

juntamente com o Currículo e os Títulos, será aceito (conta de luz, de água, de gás ou de telefone fixo 

em nome do candidato; dos pais; ou do cônjuge, sendo necessário, neste caso, apresentar, 

juntamente, certidão de casamento);  

i) Certidão de quitação Eleitoral (Emitida através do site do TSE no link: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;  

j) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (candidato masculino maior de 18(dezoito) anos);  

k) Dados bancários (deve ser preferencialmente, vinculado às instituições financeiras credenciadas, 

Banco do Brasil S/A.; Caixa Econômica Federal, Branco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco 

Santander (Brasil).  

Parágrafo Único: A aprovação no Processo Seletivo não garante a efetivação da                     pré-matrícula 

e matrícula do candidato no Curso pretendido, a qual fica condicionada à realização da pré-matrícula e à 

APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS. A falta de quaisquer destes documentos 

ora descritos, implicará a não efetivação da matrícula pelo SEGAC/COENS, e, consequentemente, a perda 

do direito à vaga. Neste caso, a mesma será objeto de reclassificação. 

13.2.2.4 O candidato que não comparecer no dia e horário estabelecido para a matrícula será considerado 

desistente, perdendo o direito à vaga. Neste caso, a vaga será objeto de reclassificação.  

13.2.2.5 A matrícula também poderá ser realizada por um representante legal do candidato, que deverá 

comparecer utilizando máscaras de proteção, portando procuração por instrumento público ou particular, 

conforme sugestão apresentada no ANEXO II, com firma reconhecida, acompanhada de original e cópia do 

documento de identidade do representante, bem como da documentação citada neste Edital. A procuração 

ficará retida no Serviço de Gestão Acadêmica/COENS.  
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13.3 No ato da matrícula, o candidato deverá assinar, dentre outros documentos, o Formulário de Matrícula 

e o Termo de Compromisso gerados pelo sistema acadêmico do INCA, aceitando as Normas do 

Regimento Geral da Coordenação de Ensino do INCA.  

13.4 Na conclusão da matrícula, o candidato receberá, dentre outros documentos, 01(uma) via do 

Formulário e do Termo supracitados, como comprovantes de efetivação da mesma.  

13.4.1 Em caso de ser autorizada, pelo Serviço de Gestão Acadêmica, a entrega de algum documento ou 

algum dado do candidato posteriormente, o mesmo deverá assinar e receber cópia do Termo de 

Compromisso de Entrega de Documento, constando o documento pendente e a data limite para sua 

entrega. 

13.4.2 O não cumprimento do compromisso assumido com a assinatura do Termo citado no subitem 13.3 

poderá ocasionar a perda do direito à vaga. Neste caso, a mesma será objeto de reclassificação. 

13.5 No momento da efetivação da matrícula, o candidato devidamente matriculado será encaminhado 

à Divisão de Saúde do Trabalhador - DISAT do INCA para a realização de Consulta Médica Pré-

admissional, quando deverá entregar os seguintes documentos: Hemograma com contagem de 

plaquetas, reticulócitos e Anti-HBs; cópia de Caderneta de Vacinação Hepatite B e dupla (tétano e 

difteria) e Atestado de Saúde, conforme modelo disposto no subitem 13.5.2. 

13.5.1 Todos os candidatos deverão acompanhar o recebimento de resultado do admissional via e-mail, 

inclusive verificarem em sua Caixa de Spam. 

13.5.2 O candidato deverá fornecer Atestado de Saúde/Laudo Médico conforme modelo abaixo: 

"Atestado de Saúde 

Atesto para os devidos fins estabelecidos no Edital de Seleção do Processo Seletivo do INCA - 2023 

que ________________ (NOME DO CANDIDATO) encontra-se em boas condições de saúde, podendo 

desenvolver as atividades inerentes ao Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio: em 

________________________ (MODALIDADE E NOME DO CURSO/INCA). 

Local e Data" 

13.6 A matrícula também poderá ser realizada por um representante legal do candidato, que deverá 

comparecer utilizando máscaras de proteção, portando procuração por instrumento público ou particular, 

conforme sugestão de modelo apresentado no ANEXO II, com firma reconhecida, acompanhada de original 

e cópia do documento de identidade do representante, bem como da documentação citada neste Edital. A 

procuração ficará retida no Serviço de Gestão Acadêmica/COENS.  

 

14. RECLASSIFICAÇÃO 

14.1 Caso o número total de vagas, oferecidas neste Edital, não sejam, totalmente, preenchidas, após a 

matrícula, ou caso ocorram desistências, serão divulgadas listas de reclassificação, sempre que necessário 

for, no Portal do Certame. 

14.2 A convocação para a reclassificação, em quaisquer das circunstâncias previstas neste Edital, ocorrerá 

por meio de divulgação da lista nominal no respectivo endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, 

denominado Portal do Certame, podendo, além desta divulgação, ser realizado contato com o candidato por 

meio de telefone ou e-mail.  

14.3 Caberá ao candidato, APROVADO, ou seja, que passou em todas as Etapas, mas não se encontra 

dentro do número de vagas oferecidas, a responsabilidade pelo ACOMPANHAMENTO DIÁRIO, do dia 

28/02/2023, das eventuais listas de reclassificação divulgadas no Portal do Certame; sob pena de PERDA 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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DA VAGA, caso, uma vez enquadrado como APTO À MATRÍCULA e não observe o prazo previsto para 

EFETIVAÇÃO DA PRÉ-MATRÍCULA E MATRÍCULA. 

14.4 A reclassificação se dará a partir a partir das 16h00 de 28/02/2023 e ocorrerá em todas as 

circunstâncias em que o número oferecido de vagas, não seja preenchido, sendo a data final para matrícula 

de reclassificação o dia 06/03/2023.   

14.5 Para as vagas não preenchidas, serão convocados os candidatos, conforme ordem de classificação, 

dentro da região das respectivas vagas. 

14.6 As vagas de cada região do país que, porventura, não forem ocupadas por falta de candidatos 

remanescentes na respectiva região, serão ocupadas pelos candidatos aprovados em outras regiões, 

conforme ordem de classificação, de acordo com a prioridade a seguir: 1ª - Norte; 2ª - Nordeste; 3ª - Centro-

oeste; 4ª - Sul; e 5ª - Sudeste. 

14.7 A primeira lista de candidatos para reclassificação será divulgada, no Portal do Certame, dia 

28/02/2023, devendo a matrícula destes ser realizada, no Serviço de Gestão Acadêmica do INCA - SEGAC, 

localizado na Rua Marquês de Pombal, nº 125, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro, no dia 03/03/2023, 

respeitando o horário de atendimento que será divulgado junto da lista. 

14.8 O candidato APTO À MATRÍCULA receberá um e-mail informando sobre o link que deverá acessar 

para efetuar sua pré-matrícula e realizar o upload da documentação indicada no item 13.2.2.3, no período 

de 28/02/2023 até às 23:59 do dia 02/03/2023, constante deste edital. 

14.9 A partir da segunda lista de reclassificação, o candidato reclassificado, considerado APTO À 

MATRÍCULA, deverá comparecer no local informado no subitem 14.7, até, no máximo, 02(dois) dias úteis, 

após a respectiva divulgação da lista de reclassificação, munido de todos os documentos originais, que 

forem necessários, e com 02(duas) fotos 3 x 4 colorida e recente, conforme informado no item 13.2.2.3, para 

efetivação da matrícula. 

14.10 Caso o candidato reclassificado não tenha interesse pela vaga, poderá, em qualquer momento, 

preferencialmente, no mesmo dia da divulgação da lista, manifestar-se quanto ao seu desinteresse. 

14.11 O candidato reclassificado que não efetivar a pré-matrícula ou não enviar a documentação por upload 

dentro do prazo previsto, conforme disposto nos subitens 14.6 e 14.8; ou, que, dentro desses prazos, se 

manifestar quanto ao desinteresse pela vaga, será automaticamente, considerado “desistente” e, 

consequentemente perderá a vaga, tornando-se esta, objeto de reclassificação nos termos deste Edital. 

14.12 A publicação da última reclassificação será realizada no dia 03/03/2023 até o preenchimento total das 

vagas oferecidas, obedecendo ao que está disposto nos subitens 14.4 e 14.5 e ao enquadramento do 

candidato como “APTO À MATRÍCULA”.  

15. INÍCIO DO CURSO 

15.1. O curso terá início no dia 01/03/2023. Os candidatos reclassificados, convocados após esta data, 

deverão iniciar as atividades imediatamente após efetivação de matrícula. 

15.1.1. No caso de candidato reclassificado com matrícula realizada após o primeiro dia de curso, a 

data de término de curso será igualmente delongada. 

15.2. Todas as orientações sobre o curso e a organização das aulas serão apresentadas no primeiro dia 

de curso, conforme programação que será enviada após a matrícula. 
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16. DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão analisados pelo Serviço de Gestão Acadêmica (SEGAC), pela Coordenação 

de Ensino (COENS) do INCA e pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). 

17. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

17.1. Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este Edital ou suas eventuais alterações no 

prazo de 08(oito) dias após a publicação.      

17.2. A interposição de recursos para impugnação do presente Edital deverá ser realizada pelo e-mail 

contato@ibgp.org.br, no período de e 06/09/2022 a 14/08/2022. 

17.3. Os pedidos de impugnação serão julgados pelo IBGP em conjunto com a COENS/INCA.  

17.4. Da decisão sobre a impugnação não caberá recurso administrativo.  

17.5. As respostas às impugnações serão disponibilizadas nos canais de comunicação previstos no Portal 

do Certame. 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou o evento que lhes disser respeito ou até a data da convocação dos 

interessados para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 

divulgado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br. 

18.2. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos ou Editais 

complementares do Processo Seletivo 2022 para ingresso nos Cursos de EPTNM: Especialização 

Técnica em Radioterapia e Habilitação em Citopatologia, que vierem a ser publicados pelo INCA ou 

pelo IBGP. 

18.3. O acompanhamento das publicações, atos complementares, avisos, comunicados e convocações 

referentes ao Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato.  

18.4. O candidato deverá consultar o endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br frequentemente 

para verificar as informações que lhe são pertinentes, referentes à execução do Processo Seletivo.  

18.5. Os candidatos aprovados e classificados neste Processo Seletivo deverão manter atualizado seu 

endereço junto ao IBGP, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização 

desta informação.  

18.6. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, 

não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas 

estabelecidas.  
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18.7. O presente Edital e todas as determinações nele contidas são de responsabilidade do INCA e do 

IBGP, cabendo ao IBGP, também os procedimentos administrativos visando ao cumprimento do mesmo.  

18.8. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos 

pelo INCA, pela COENS, pelo SEGAC e pelo IBGP, no que a cada um couber.  

 

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2022 

Gustavo Francisco de Souza e Mello 

Coordenação de Ensino (COENS) 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) 
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS   

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Conteúdo Programático: 

1. Princípios, diretrizes e organização do SUS; 3. Vigilância em Saúde. 2. Participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde; 3. Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Brasília: MS, 2014. Disponível em: 

<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf> Acesso 

em: 17 de julho de 2022. 

 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017 – Dispõe 

sobre Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. 

ANEXO IX - Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) (Origem: PRT 

MS/GM 874/2013). Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-2-Politicas.html. 

Acesso em: 17 de julho de 2022. 

 

3. BRASIL. Presidência da República. Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e 

atualizações. Regulamenta a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e 

a articulação interfederativa, e dá outras providências. E atualizações. Diário Oficial [da] União, 

Brasília, DF, 29 jun. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/decreto/d7508.htm> Acesso em: 17 de julho de 2022. 

 

4. BRASIL. Presidência da República. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 

atualizações. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário 

Oficial [da] União, Brasília, DF, 20 set. 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm> Acesso em: 17 de julho de 2022. 

 

5. BRASIL. Presidência da República. Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e 

atualizações. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 

outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 31 dez. 1990. E suas atualizações. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm> Acesso em: 17 de julho de 

2022. 
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CONTEÚDO ESPECÍFICO - CITOPATOLOGIA 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA BIOLOGIA: Características dos seres vivos. Organização. 

Celular. Metabolismo. Ciclo de Vida. Reprodução. BIOQUÍMICA CELULAR: Água e sais minerais. 

Carboidratos. Lipídeos. Proteínas. Vitaminas. Ácidos nucléicos. CITOLOGIA: Envoltórios 

Celulares. As membranas celulares. O citoplasma. O núcleo celular. Divisão celular. 

METABOLISMO CELULAR: ENERGIA E CONTROLE: A fotossíntese. Respiração celular. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia Moderna. Volume único. 4. ed. São 

Paulo: Moderna. 2006. 

 

2. AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia em contexto: vereda digital. Volume único. São Paulo: 

Moderna, 2013. 

 

3. GEWANDSZNAJDER, F.; LINHARES, S. Biologia hoje. Volume único. São Paulo: Ática, 2013. 

 

4. LAURENCE, J. Biologia: ensino médio. Volume único. São Paulo: Nova Geração, 2005. 

 

5. LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. Volume único. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

6. LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. Volume 1. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

7. LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. Volume 2. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

8. LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. Volume 3. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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CONTEÚDO ESPECÍFICO - RADIOTERAPIA 

Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros 

superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdômen. Técnicas radiográficas do crânio, face, coluna 

vertebral, de ossos, articulações, do aparelho urinário das vias biliares, do aparelho respiratório. 

Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e seu funcionamento - produção de Raio X, 

estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura. Conhecimento básico sobre 

organização de um Serviço de Raios X. Meios de tipos e utilização específica), indicações e 

contraindicações, em exames de imagens. Conhecimentos de técnicas de utilização do Raio X. 

Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos do 

revelador e fixador. Conhecimento em aquisição de imagens tomográficas e gerenciamento 

dessas imagens em sistemas computadorizados. Legislação concernente ao operador de Raio X. 

Efeitos biológicos das radiações e meios de proteção. Riscos e precauções - equipamentos de 

proteção individual e coletiva. Portaria 453 e 485 (NR 32). Vigilância Sanitária. Código de Ética 

Profissional. 

REFERÊNCIAS 

1. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Portaria SVS/MS n° 453, de 1º de 

junho de 1998, e atualizações. Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes 

básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso 

dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/portarias/453_98.htm. Acesso em: 17 de julho de 2022. 

2. BIASOLI JR., A. M. Técnicas radiográficas. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 

3. BITELLI, T. Física e Dosimetria das Radiações. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

4. BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnicas Radiológicas e Bases Anatômicas. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

5. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - NR nº 32, de 16 de 

novembro de 2005, e atualizações. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde. 

Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-

especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-

regulamentadoras/nr-32.pdf. Acesso em: 17 de julho de 2022. 

6. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005, e 

atualizações. Aprova a Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimentos de Saúde). Disponível em: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/portmt485.htm. Acesso em: 17 de julho de 2022. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Outorgante: (nome  completo), (nacionalidade), (estado  civil), (profissão), portador(a) do CPF 

nº_____________________, RG nº ___________, expedido pelo (órgão), residente e domiciliado(a) a 

(rua, avenida, etc.) __________, bairro __________________, município _____________________, 

Estado ______, CEP _____________, telefone ____________, pelo presente instrumento nomeia e 

constitui como seu (sua) bastante Procurador(a) (Outorgado) (nome completo), (nacionalidade), (estado 

civil), (profissão), portador(a) do CPF nº ______________________, RG nº _________________, 

expedido pelo (órgão), residente e domiciliado(a) a (rua, avenida, etc.)____________________________, 

bairro __________________, município ______________________, Estado ______, CEP 

_____________, telefone ____________, com poderes para representar o outorgante perante o Serviço 

de Gestão Acadêmica (SEGAC) da Coordenação de Ensino (COENS), para requerer/solicitar matrícula no 

Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

_________________________________________, oferecido pelo Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA) e pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ) 

, podendo assinar todos os documentos necessários para efetivação da mesma; firmar compromissos ou 

acordos, assumindo, inclusive, compromisso para entrega de eventuais documentações; e, ainda, caso 

necessário, solicitar o trancamento da matrícula junto ao SEGAC/COENS/INCA, enfim, todos os atos 

necessários ao fiel cumprimento do presente instrumento, responsabilizando-se por todos os atos 

praticados no seu cumprimento, cessando os efeitos deste a partir de (dia/mês/ano).  

  

________________________________, ______de ___________________ de _______  

   

  

______________________________________________________________________  

(Assinatura do Outorgante) 
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ANEXO III 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

(Preencher com letra de forma legível e sem rasuras) 

Nº do 
Título 

Título apresentado para avaliação  

– Ensino Profissional – 

Pontuação 
obtida 

(BANCA) 

   

   

   

   

   

   

 Título apresentado para avaliação 

– Experiência Profissional – 

Pontuação 
obtida 

(BANCA) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total de pontos obtido na Avaliação de Títulos  

ATENÇÃO: 

1. O nº do Título deverá corresponder ao nº escrito no canto superior direito da cópia entregue. 

2. O nome do Título deverá corresponder ao nome que consta no Título entregue, conforme TABELA 1. 

3. O campo referente à Pontuação deverá ser preenchido somente pela Banca. 

4. A quantidade de Títulos não deverá ultrapassar o número máximo especificado em cada linha da 

TABELA 1. 


