
 

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER 

ESCOLA DE ONCOLOGIA 

Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Multiprofissional em Oncologia  2019 

 
Áreas de Atuação em Saúde: 

Enfermagem, Farmácia , Nutrição. 
 
 

E D I T A L 

 

A LIGA NORTE-RIO-GRANDENSE CONTRA O CÂNCER (LNRCC) torna público o Processo Seletivo de Provas 
Objetivas e de Títulos, para ingresso no Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia nas seguintes 
categorias profissionais: Enfermagem, Farmácia, Nutrição para o ano letivo de 2019. 

Os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde são cursos de Pós-graduação Lato Sensu, 
regulamentados pela Lei n° 11.129/05, de 30 de junho de 2005, pela Portaria Interministerial 1.077/09, de 12 de 
novembro de 2009, e pelas demais Resoluções emanadas pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 
em Saúde (CNRMS), caracterizados por Educação em Serviço, estruturados em regime de dedicação exclusiva, com 
carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, com 1 (uma) folga semanal e duração de 2 (dois) anos, totalizando 
5.760 (cinco mil setecentos e sessenta) horas, sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e 
profissional. 

Este edital tem por finalidade apresentar as normas do processo seletivo, que são fundamentais para a sua 
transparência. 

É imprescindível que o candidato leia atentamente este documento. 
 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Será oferecida 01 vaga, para o Programa de Oncologia Multiprofissional em cada área de atuação em saúde: 

Enfermagem, Farmácia, Nutrição ; Pré-requisitos para ingresso constantes conforme quadro descritivo no Item III 

(três) deste edital. 

1.2. A seleção dos candidatos será realizada em 02 (duas) fases: na primeira fase, de caráter eliminatório, será 

aplicada uma Prova Objetiva; e na segunda fase, de caráter classificatório, será feita a Análise Curricular. 

1.3. O candidato que faltar a uma das fases estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

 

 

 

 



II – DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA   

2.1. A Residência Multiprofissional em Saúde é um curso de Pós-graduação lato sensu, criado a partir da 

promulgação da Lei nº 11.129, de 2005, orientado pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

partir das necessidades e realidades locais e regionais. O curso encontra-se em processo de reconhecimento pelo 

MEC.  

2.2. De acordo com a Resolução nº 287/1998, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), abrange as seguintes 

profissões: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

2.3. Os programas de treinamento em serviço terão duração de 2 (dois) anos e serão cumpridos em regime de 

dedicação exclusiva, em tempo integral e plantões, com carga horária de 60 horas semanais totalizando 5.760 (cinco 

mil setecentas e sessenta) horas. 

2.3.1. As normas do início do programa estarão estabelecidas em Edital de Matrícula e de Remanejamento de Vagas 

Remanescentes, publicado na data da divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo. 

2.4. Atualmente, a bolsa auxílio é de R$ 3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos). 

Observação: Caso o custeio da bolsa não seja aprovado pelo MEC, a LNRCC subsidiará a mesma. 

2.5. Todos os programas terão início em 01/03/2019. 

III – DO PERFIL DO PROGRAMA E VAGAS 

3.1. Para ingressar na Residência Multiprofissional em Saúde em Oncologia, o interessado deve ser aprovado no 

processo seletivo simplificado realizado pela Escola de Oncologia. 

Além disso, devem cumprir os seguintes requisitos mínimos: 

a) Ter diploma de graduação ou comprovante equivalente de conclusão em cursos de graduação na área da 

saúde respectiva: Enfermagem, Farmácia,  Nutrição. 

b) Estar inscrito no conselho regional de classe; 

c) Dedicar-se exclusivamente ao curso; 

d) Não possuir qualquer tipo de vínculo empregatício; 

3.2. Distribuição da vaga, duração e pré-requisitos de cada Programa de Oncologia.  

Código Área de Atuação Vaga Duração Pré-Requisito 

101 Enfermagem 01 02 anos Graduação em Enfermagem 

102 Farmácia 01 02 anos Graduação em Farmácia 

103 Nutrição 01 02 anos Graduação em Nutrição 

 



IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO  

4.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das disposições, normas e instruções, 

constantes neste Edital.  

4.2. Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se no Processo Seletivo, serão de sua inteira 

responsabilidade.  

4.3 O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as 

consequências de eventuais erros que seu representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição.  

4.4. Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do Processo Seletivo o candidato que usar dados de 

identificação de terceiros para realizar a sua inscrição.  

4.5. A inscrição somente será validada mediante confirmação, pela Escola de oncologia, do pagamento efetuado e da 

entrega ou remessa da documentação exigida no Item VI.  

4.5.1 É de inteira responsabilidade do candidato, guardar o Comprovante de Pagamento até a data da 

validação da inscrição.  

4.6. Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:  

a. Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelos Institutos de 

Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos, etc.);  

b. Passaporte;  

c. Certificado de Reservista;  

d. Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

e. Carteira Nacional de Habilitação, contendo foto;  

f. Carteiras funcionais do Ministério Público ou expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham 

validade como identidade.  

4.7. Cada candidato terá direito a apenas a uma inscrição.  

4.7.1 Caso efetue pagamento correspondente a mais de uma inscrição, a(s) anterior (es) será (ão) 

automaticamente anulada(s) e a(s) taxa(s) não será (ão) devolvida(s).  

4.9. O candidato com necessidades especiais e a candidata lactante que precisar de condições diferenciadas para 

realizar as provas deverá entregar um requerimento (em duas vias), acompanhado de atestado médico (com 

assinatura e número do registro profissional) com a descrição de sua necessidade e especificando o tratamento 

diferenciado adequado.  



4.9.1. O requerimento e o atestado médico deverão ser entregues na sede da Escola de oncologia, nos dias 

úteis do período de 01/11/18 a 16/11/18, no horário das 8h00min às 12h00min ou das 14h00min as 

17h00min, e/ou enviados via postal, com aviso de recebimento, endereçados à Escola de oncologia situado à 

Av. Miguel Castro, 1355, Dix-Sept- Rosado, Natal-RN, CEP 59075-740, Telefone (84) 4009-5567 . 

4.9.2. A solicitação de condições especiais para a realização das provas será atendida obedecendo a critérios 

de viabilidade e de razoabilidade.  

4.9.3. Não serão concedidas condições especiais para a realização das provas ao candidato que não as 

solicitar no prazo e local determinado no subitem 4.9.1, para que se tenha tempo hábil de realização das 

condições especiais. 

4.10 Para organização deste processo seletivo, as vagas de inscrição serão limitadas ao número de 70 (Setenta) para 

Enfermagem, 70 (Setenta) para Nutrição,  70 (Setenta) para Farmácia. 

V – DA INSCRIÇÃO  

5.1 As inscrições serão realizadas preferencialmente na Escola de Oncologia, situado à Avenida Miguel Castro, 1355, 

Dix-Sept- Rosado, Natal-RN, CEP 59075-740, no período de 01/11/2018 a 16/11/2018. 

5.2. As inscrições poderão ser feitas pelo correio, através de remessa postal registrada ou SEDEX. Neste caso, o 

candidato deverá enviar toda a documentação exigida até o dia 09/11/2018 (Para dirimir problemas com prazos de 

entrega ao receptor). A inscrição será confirmada após comprovação do pagamento do valor da inscrição, através de 

e-mail a ser enviado ao candidato.  

5.3. As inscrições poderão ser feitas por procuração, mediante instrumento de mandato, acompanhado de cópia de 

documento de identidade do candidato e apresentação da identidade do procurador. Deverá ser apresentada uma 

procuração por candidato, a qual ficará retida. A procuração deve ser específica para inscrição na seleção para 

Residência Multiprofissional   da LNRCC, contendo, inclusive a opção do candidato. 

5.4. A taxa de inscrição será no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).  Poderá ser depositado no Banco 

do Brasil Agência: 4361-3 Conta Corrente: 5140-3 em nome da Liga Norte-Rio-Grandense Contra o Câncer – LNRCC. 

Para os que farão inscrição na Escola de oncologia, o pagamento deverá ser em débito bancário ou em espécie. 

5.5. A data limite para pagamento da taxa de inscrição será até o dia 16/11/2018, exceto para os que procederem 

as inscrições pelos correios que devem fazê-lo dentro do mesmo prazo de envio de documentos. 

5.6 Não haverá isenção da taxa de inscrição.  

5.7 As inscrições cujos pagamentos sejam realizados após a data limite não serão aceitas e não será devolvido o 

valor do pagamento. 

5.8 Atenção: O comprovante de pagamento deve ser anexado ao processo de inscrição. 

 



 

VI. Documentação exigida para a inscrição:  

a) Cópia legível do documento de identificação.  

b) Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

c) Comprovante de inscrição no RESPECTIVO Conselho Regional, Diploma de Conclusão de curso ou Declaração de 

conclusão do curso emitida pela instituição de ensino. No caso de profissional estrangeiro ou brasileiro que fez o 

curso de graduação no exterior, apresentação de diploma revalidado e comprovante de inscrição no Conselho 

Regional.  

d) Curriculum Lattes simplificado devidamente comprovado, seguindo apenas os itens que pontuarão descritos no 

quadro 11.2.  

e) Cópias dos documentos comprobatórios do currículo para fins de pontuação na análise curricular, 

comprometendo-se o candidato a veracidade das informações; 

f) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinqüenta reais);  

g) Duas fotos 3x4 (atualizadas) 

h) Comprovante de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino.  

6.1 A documentação referida neste Item deverá ser entregue (conforme especificidades do item 5), exclusivamente, 

na sede do Escola de oncologia, no horário das 08h00min às 12h00min ou das 14h00min às 18h00min, à Avenida 

Miguel Castro, 1355, Bairro Dix-Sept- Rosado - CEP: 59075-740 - Natal-RN, no período de 01/11/2018 a 16/11/2018. 

6.2. O candidato que não entregar ou enviar a documentação exigida no período e local estabelecidos estará 

eliminado do Processo Seletivo.  

 

VII. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS E DA MATRÍCULA 

 

7.1. As vagas definidas no Capítulo 3, item 3.2 deste Edital, serão preenchidas segundo a ordem decrescente das 

Notas Finais dos candidatos de cada área profissional. 

7.2. O candidato classificado deverá se matricular em local, prazo e horário estabelecidos em Edital de Matrícula e 

de Remanejamento de Vagas Remanescentes, estabelecido no cronograma (ANEXO 1), publicado no dia da 

divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo. 

7.3. No ato da matrícula, o candidato classificado deverá atender, integralmente, ao Edital de Matrícula e de 

Remanejamento de Vagas Remanescentes. 

7.4. O candidato que não efetuar a matrícula no período estabelecido no Edital referido no será excluído deste 

processo de ingresso. 



7.5. Terá sua matrícula cancelada, o candidato que enquadrar  nas seguintes situações: 

7.5.1 Não comparecer ao serviço, até 72 horas do início do programa 

7.5.2 No primeiro dia do início do programa de residência não tiver colado grau 

7.5.3 Não tiver a comprovação de inscrição no seu conselho de classe profissional. 

7.6. O candidato classificado conforme limite de vagas, porém impossibilitado de cumprir o programa devido a 

obrigações militares, deverá comunicar o fato à Coordenação do Programa tão logo disponha dos documentos 

comprobatórios de convocação para que seja assegurada sua vaga. 

7.7. Existindo vagas não preenchidas nos programas de residência multiprofissional, a convocação dos candidatos 

será feita de acordo com o Edital de Matrícula e de Remanejamento de Vagas Remanescentes. 

7.8. Esses candidatos comporão um banco de reserva, válido somente para ingresso no ano de 2019, sem 

prorrogação, por ordem de classificação, independente da área de concentração do programa para a qual se 

inscreveram. 

 

VIII – DATA E LOCAL DE PROVA  

As provas objetivas serão realizadas na data 25 de novembro de 2018 (Domingo), impreterivelmente às 09h, com 

portões abertos das 08h às 08h50min (HORÁRIO LOCAL). 

 O local de prova será divulgado no site da LIGA Contra o Câncer: www.ligacontraocancer.com.br, a partir do dia 23 

de novembro de 2018. Sendo de responsabilidade do candidato esta conferência. 

 

IX – DAS PROVAS  

9.1. Na primeira fase, de caráter eliminatório, o candidato fará Prova Objetiva, com 40 questões de múltipla escolha, 

sendo 10 (dez) de saúde pública e 30 (trinta) específicas de acordo com a área escolhida. 

9.2. Serão eliminados na primeira fase os candidatos que obtiverem nota menor que 6,0 (seis) o que equivale a 24 

(vinte e quatro) acertos ou menos na prova de múltipla escolha. 

9.3. Na segunda fase, de caráter classificatório, o candidato será submetido à análise curricular. 

9.4. O conteúdo das provas encontra-se no ANEXO 2 deste edital. 

X– DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS  

10.1 A Prova Objetiva será aplicada no dia 25 de novembro de 2018 (Domingo) às 09 h e terá 03 (três) horas de 

duração.  

10.2. A prova iniciará às 09 h (horário oficial local). O acesso ao local de realização das provas ocorrerá das 08h00min 

às 08h50min (horário oficial local). 



10.3. O candidato que chegar após as 08h50min horas não terá acesso ao local de realização da prova e estará 

eliminado do Processo Seletivo. 

10.4. O candidato deverá comparecer ao local de provas munido de caneta esferográfica transparente de tinta preta 

ou azul. 

10.5. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o original do mesmo documento de 

identificação utilizado na inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pela Escola de oncologia. 

10.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização, das provas, documento de 

identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da 

ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação 

especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

10.7 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo para a aplicação das provas.  

10.8. Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo de documento. 

10.9. Na primeira hora de aplicação da prova, o candidato será identificado e deverá assinar a Folha de Frequência e 

a Folha de Respostas. 

10.10. Na Folha de Respostas deverá o candidato preencher, dentre outras informações, o nome completo e legível, 

o número do seu documento de identificação.  

10.11. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da Folha de 

Respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital. 

10.12. A Folha de Respostas é insubstituível. O candidato deverá assiná-la no espaço apropriado e manuseá-la sem 

que seja rasurada, dobrada ou amassada. 

10.13. Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas, sejam feitas por outra pessoa, salvo em caso do 

candidato ter feito solicitação prévia em função de condição especial para esse fim, deferida pela Escola de 

oncologia. 

10.14. Na Folha de Respostas, o candidato deverá marcar, exclusivamente, a opção que julgar correta para cada 

questão, seguindo as orientações ali contidas e usando caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. 

10.15. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato portar arma, telefone celular, relógio 

eletrônico ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, calculadora, câmera fotográfica, dicionário, apostila, 

“dicas” ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, livro, boné, corretivo líquido, borracha e outros. 

10.16. A Escola de oncologia não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos durante a realização da 

prova. 

10.17 Terá sua prova anulada e estará eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a sua realização:  



a) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;  

b) for surpreendido portando telefone celular, relógio eletrônico, gravador, receptor, calculadora, câmera 

fotográfica, pager, tablet, notebook e/ou equipamento similar, ligado ou não;  

c) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para coordenar, 

fiscalizar ou orientar a aplicação das provas;  

d) recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo estabelecido;  

e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  

f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando Folha de Respostas ou Caderno de Prova;  

g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Prova ou na Folha de Respostas;  

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;  

i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do Processo Seletivo.  

10.18 As questões de múltipla escolha versarão sobre conhecimentos gerais de cada área, considerarão domínio de 

conteúdo e interpretação adequada de situações apresentadas, e cada uma delas terá quatro opções de resposta, 

das quais apenas uma será correta.  

10.19 O candidato somente poderá deixar o local de prova, decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos após o 

início da mesma.  

10.20 O candidato que, por qualquer motivo, se ausentar do prédio onde estiver realizando a prova, não mais terá 

acesso ao referido local.  

10.21 Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao fiscal a Folha de Respostas e 

caderno de questões. 

10.22 Não serão computadas as questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura, ainda que legível.  

 

XI – DA ANÁLISE CURRICULAR 

11.1. A avaliação curricular acontecerá pela equipe organizadora  nos dias 05 de dezembro e 06 de dezembro de 

2018 na Escola de oncologia, situado na Avenida Miguel Castro, 1355, Dix-Sept Rosado, Natal-RN, CEP. 59075-740. 

11.2 Só serão avaliados os currículos dos alunos que obtiverem nota maior que 6,1 o que equivale a  24 (vinte e 

quatro) acertos ou mais, na prova de múltipla escolha. 

11.3. A pontuação de cada item da Análise Curricular está apresentada no quadro abaixo:  



Quadro de pontuação da Análise Curricular  
 

Itens 
Pontuação 

 
Documento Comprobatório 

Será 
preenchido 

pela Comissão 
de Seleção 

I – Graduação 

Conclusão do 
Curso de 

Graduação 
1,0 

Cópia frente e verso autenticada do 
certificado de conclusão do curso de 
graduação na área profissional. 
Terá direito a essa pontuação o candidato 
que apresentar o documento com data de 
Conclusão do Curso no intervalo de 30 
de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 
2019. 

 

II – Atividades Acadêmicas 

Estágios 
Extracurriculares 

0,5 para cada estágio 
com duração mínima 

de seis meses. 
 

Até 2,0 

Certificado ou Declaração emitida pela 
Instituição provedora e assinada pelo 
responsável. 
Deverá está descrito o período de 
realização do estágio no Certificado ou 
Declaração. Será contabilizado estágio 
com duração mínima de seis meses. 

 

Monitorias em 
disciplina de 
graduação e 

Pesquisa 
/Atividades de 

Iniciação Científica 

0,5 para cada semestre. 
 
 

Até 2,0 

Certificado ou Declaração emitida pela 
Instituição provedora e assinada pelo 
responsável. 
Deverá está descrito o período de 
realização das atividades no Certificado 
ou Declaração. 
Será considerada apenas na área do 
curso selecionado na inscrição. 

 

III - Frequência em eventos científicos e de atualização 

Participação em 
eventos de 

atualização e/ou 
aperfeiçoamento na 
área (congressos, 
cursos, simpósios, 
jornadas, oficinas e 

seminários) 

- Eventos de 4 a 10 
horas:  

0,10 ponto por evento. 

- Eventos de 11 a 39 
horas: 0,30 ponto por 

evento. 

- Eventos de 40 a 80 
horas: 0,40 ponto por 

evento. 

- Eventos de 81 a 200 
horas: 0,70 ponto por 

evento. 

Até 2,0 

Certificado emitido pela Instituição 
provedora e assinada pelo responsável. 
Considerar participação nos últimos 
cinco anos. 
A pontuação será concedida de acordo 
com a carga horária relativa a cada 
evento. Ao certificado sem indicação de 
carga horária não será concedida 
nenhuma pontuação. 

Não será concedida nenhuma 
pontuação para participação em 
Encontros e Reuniões Clínicas. 

 

IV - Produção científica 

Apresentação de 
trabalho em evento 

científico como 
autor ou coautor de 
tema livre na área 

de saúde 
(apresentação oral 

ou pôster) 

0,25 para cada 
trabalho. 

 
 
 
 
 
 

Até 1,0 

Certificado emitido pela Instituição 
provedora e assinada pelo responsável, 
em que o candidato seja citado.  

Considerar participação nos últimos 
cinco anos. 
Trabalho apresentado em mais de um 
evento será pontuado somente uma 
vez. 

 

  
 

 
 

 



 

Publicação de 
artigo em revista 

indexada, capítulo 
de livro ou livro 

 
 
 
 

- Revista Nacional: 0,5 
para cada revista 

- Revista Internacional: 
0,75 para cada revista 

 
 
 
 
 
 
 

Até 1,5 

 
a)Apresentação da capa, do índice e da 
ficha catalográfica do capítulo ou do 
livro. Apresentar Digital Object 
Identifier / Identificador de Objeto 
Digital (DOI) ou o Standard  Serial 
Number (ISSN). 
b) Apresentação de cópia do artigo na 
íntegra com a indicação do endereço 
eletrônico em que se encontra 
disponibilizada a publicação, se for o 
caso. Apresentar Digital Object Identifier 
/ Identificador de Objeto Digital (DOI) 
ou o Standard  Serial Number (ISSN). 

 

Não serão pontuados anais de eventos 
que apresentem somente o resumo; 
será exigida a apresentação do artigo 
completo. 

V - Proficiência em Língua Estrangeira 
Proficiência em 

Língua Estrangeira 
 

0,5 
Certificado do Exame de proficiência 
emitida pela Instituição provedora. 

 

TOTAL DE PONTOS (ANÁLISE CURRICULAR) 10,00 
 
OBSERVAÇÃO: Todas Declarações ou certificados devem estar emitidos em papel Timbrado da Instituição e assinado pelo 
responsável. 

 

XII – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  

12.1 Cada fase do Processo Seletivo valerá, no máximo, 10 (dez) pontos 

12.2 Cada questão da Prova Objetiva terá igual valor. 

12.3 A Nota Final (NF) será calculada mediante o emprego da seguinte fórmula:  

NF = (PO x 0,7) + (AC x 0,3) onde: PO é a nota obtida na Prova Objetiva, AC é a nota obtida na Análise Curricular.  

12.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a área, na ordem decrescente dos valores das Notas 

Finais (NF). 

12.5 Para efeito de apresentação dos resultados da nota final do candidato, se necessário, levar-se-á em conta o 

arredondamento para duas casas decimais. 

 

XIII – DOS RECURSOS  

13.1 Os Gabaritos Oficiais Preliminares das Provas Objetivas serão divulgados no site da LNRCC 

www.ligacontraocancer.com.br, no dia 25.11.2018 até às 17hs. 



13.2 O candidato que desejar interpor recurso contra a LIGA, em relação aos Gabaritos Oficiais Preliminares das 

Provas Objetivas, poderá fazê-lo somente  no dia 27 de novembro de 2018, no horário das 08h00min às 12h00min.   

e em relação a Análise Curricular, poderá fazê-lo somente no dia 07 de dezembro de 2018, no horário das 08h00min 

às 12h00min.  O recurso terá como resposta o termo “Indeferido” ou “Deferido”. 

13.3 Para recorrer, o candidato deverá redigir em formulário próprio para interposição de recurso (ANEXO 3). 

13.4 Cada recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 

a) formulários separados para questões diferentes e/ou documentos diferentes da análise curricular;  

b) em cada folha: indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato, bem como da 

resposta divulgada pela Escola de Oncologia; e/ou do documento apresentado na análise curricular, bem 

como a pontuação divulgada pela Escola de Oncologia; 

c) para cada questão, argumentação lógica, consistente e referenciada bibliograficamente;  

d) para cada documento, argumentação lógica e consistente; 

e) capa única, constando nela o nome, o número de inscrição e a assinatura do candidato;  

f) sem identificação do candidato no corpo dos recursos; 

13.5. O candidato deverá identificar-se, no ato da entrega dos recursos, mediante apresentação de documento de 

identificação original. 

13.6. Só será aceita interposição de recurso por procurador, mediante instrumento de procuração pública ou 

particular, se acompanhado da cópia de documento de identificação do candidato autenticada. 

13.7. Serão indeferidos, preliminarmente, recursos via postal, via fax, via correio eletrônico ou recurso 

extemporâneo. 

13.8. Os resultados dos recursos serão fornecidos na sede da Escola de oncologia, a partir das 12h00min, até o dia 03 

de dezembro de 2018 para as Provas Objetivas e até o dia 10 de dezembro de 2018 para análise curricular. 

13.9. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso.  

13.10 Se houver alteração de respostas do Gabarito Oficial Preliminar, esta valerá para todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. 

13.11 Na hipótese de alguma questão das Provas Objetivas vir a ser anulada, o seu valor em pontos não será 

contabilizado em favor de nenhum candidato.  

13.12 Não serão aceitos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto da Folha de 

Respostas. 

 



XIV – DO RESULTADO  

14.1 O resultado final da primeira fase do concurso será divulgado no dia 04 de dezembro de 2018, a partir das 

15h00 através do site www.ligacontraocancer.com.br, como também será afixado no mural da Escola de oncologia. 

14.2 O resultado final do concurso será divulgado no dia 11 de dezembro de 2018, a partir das 15h00min, através do 

site www.ligacontraocancer.com.br e também afixado na Escola de Oncologia. 

14.3 Estarão Classificados até duas vezes o número de vagas havendo, portanto dois suplentes de cada área. 

 

XV – DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

15.1 A vaga definida no Item 7(sete) deste Edital será preenchida segundo a ordem decrescente da nota final dos 

candidatos a um mesmo programa.  

15.2 Havendo empate no resultado final, o desempate se fará da seguinte forma e ordem: 

15.2.1 - Em favor do candidato que obtiver maior número de pontos nas 30 (trinta) questões de 

conhecimentos específicos de cada área; 

15.2.2- Se o empate persistir, o desempate se fará em favor do candidato que obtiver maior pontuação 

na segunda fase, a análise curricular, com a seguinte ordem de critérios; 

1. Publicação de Trabalhos Científicos em revista estrangeira; 

2. Publicação de Trabalhos Científicos em revista nacional; 

3. Estágios Extra-Curriculares: duração mínima de 6(seis) meses; 

4. Monitorias e Atividades de Iniciação Científica; 

5. Em última instância, em favor do candidato com maior idade.  

 

XVI. DA MATRÍCULA 

16.1 A matrícula dos candidatos aprovados para os programas e vagas deste Edital ocorrerá no período de 12 e 

13/12/2018, na sede da Escola de Oncologia. 

16.2 O candidato matriculado terá até 72 horas após o início do programa para confirmar sua matrícula. 

16.3 Caso não compareça a instituição no prazo determinado, estará automaticamente desclassificado, e será 

chamado o suplente da área. 

16.4 No ato da matrícula, o candidato que se inscreveu na condição de concluinte do curso de Enfermagem, 

Farmácia e Nutrição deverá comprovar a conclusão através de documento oficial expedido pela Coordenação do 

Curso correspondente; o candidato brasileiro que fez curso de graduação no exterior ou estrangeiro que se 



inscreveu com declaração de revalidação de diploma em andamento, deverá comprovar a revalidação do diploma 

por universidade pública, na forma da legislação vigente.  

16.5 O profissional estrangeiro aprovado no Processo Seletivo deverá apresentar certificado de proficiência em 

língua portuguesa. 

16.6 O candidato classificado conforme limite de vagas, porém impossibilitado de cumprir o programa devido a 

obrigações militares, deverá comunicar o fato à Coordenação do Programa tão logo disponha dos documentos 

comprobatórios de convocação para asseguramento de sua vaga para o ano seguinte e disponibilização da vaga 

atual para o suplente.  

16.7 Existindo vagas não preenchidas em decorrência de desistência, serão convocados candidatos para 

preenchimento das vagas, até 04 (quatro) dias após o término da matrícula. 

XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

17.1 Será assegurada vaga no ano seguinte da Residência Multiprofissional ao candidato matriculado que tenha sido 

incorporado ao Serviço Militar obrigatório no Brasil. (Resolução da CNRM nº. 4, de 30 de setembro de 2011). 

17.2 Com base no artigo 207 da Constituição da República Federativa do Brasil, a Escola de Oncologia, reserva-se o 

direito de manter a Folha de Respostas, o Caderno de Provas, as Folhas de Avaliação e todo o material de aplicação 

arquivado por 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da divulgação do resultado final do Processo 

Seletivo e, após esse período, de reciclá-los. 

17.3. Outras informações poderão ser obtidas na sede da Escola de Oncologia - situado à Av. Miguel Castro, 1355, 

Dix-Sept- Rosado, Natal-RN, CEP. 59075-740, telefones (084) 4009-5567/4009-7449. 

17.4 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pelo Escola de Oncologia. 

Natal/RN, 04 de Outubro de 2018. 

 

Dr. Roberto Magnus Duarte Sales 

Superintendente da LNRCC 

Enfa. Grayce Louyse Tinôco de Castro 

Coordenador da COREMU - LNRCC 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO NO QUADRO ABAIXO.  
 

Atividade Data ou Período  

Divulgação do Edital:  Dia 04 de outubro de 2018. 

Período de inscrição: 
01 de Novembro de 2018 a 
16 de Novembro de 2018. 

Pagamento da taxa de inscrição: 
01 de Novembro de 2018 a   
16 de Novembro de 2018. 

Solicitação de condição diferenciada para realização da prova: 
01 de Novembro de 2018 a   
16 de Novembro de 2018. 

Divulgação das inscrições validadas: 18 de Novembro de 2018 

Divulgação do local de realização das provas: 
Dia 23 de novembro de 
2018. 

Realização da Prova Objetiva: 
Dia 25 de novembro de 
2018, às 09h 

Divulgação do Gabarito: 25 de novembro de 2018 

Interposição de recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da 
Prova Objetiva: 

27 de novembro de 2018 

Resultado da interposição da Análise Curricular 10 de dezembro de 2018 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva (Gabarito Oficial 
Definitivo): 

04 de dezembro de 2018 

Divulgação do Resultado da Prova de Títulos: 06 de dezembro de 2018 

Interposição de recursos contra a nota obtida na Análise 
Curricular: 

07 de dezembro de 2018 

Resultado da interposição de recursos da análise curricular 
 

10 de dezembro de 2018 

Resultado Final: 11 de dezembro de 2018 

Matrículas dos Aprovados: 
12 a 13 de dezembro de 
2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 CONHECIMENTOS GERAIS DE SAÚDE PÚBLICA/ SAÚDE COLETIVA 
 
Para todas as categorias profissionais  
  
Constituição Federal de 1988 (Título VIII -capítulo II -Seção II); Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Decreto Nº 7508/2011. 
Vigilância em Saúde. Políticas de saúde no Brasil. Promoção da saúde. Educação Popular em Saúde. Estratégia de 
Saúde da Família. Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Redes de Atenção à Saúde. Sistemas de Informação 
em Saúde. Transição Demográfica e Epidemiológica no Brasil. Epidemiologia das doenças transmissíveis e das 
doenças crônicas. O movimento da Reforma Sanitária; Financiamento do SUS; A construção do SUS e o processo de 
municipalização da saúde; Modelos de Atenção à Saúde; Gestão do SUS (descentralização, regionalização e 
participação social);  
Política Nacional de Educação Permanente da Saúde; Política Nacional de Humanização; Política Nacional da Atenção 
Básica. Determinantes sociais da saúde. Pactos pela Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS. 
 

Conhecimentos Específicos 

 ENFERMAGEM 

Ética e Legislação Profissional. Gestão em Enfermagem nos Serviços de Saúde. Fundamentos da Enfermagem. 

Semiologia e Semiotecnica. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Enfermagem Clinica e Cirúrgica. 

Enfermagem em Saúde do Neonato, da Criança e do Adolescente. Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso. 

Enfermagem no Cuidado ao Paciente Crítico. Enfermagem em Saúde Coletiva. Enfermagem em Urgência e 

Emergência. Segurança do Paciente, Norma Regulamentadora 32, Vigilância Epidemiológica, Biosseguranca. 

Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar. Epidemiologia do Câncer. 

 

 FARMÁCIA 

Portaria SVS/MS n° 344/1998; Lei n° 9.787/1999; Resolução CNS n° 338/2004; Resolução RDC nº 220/04, de 21 de 

setembro de 2004. Resolução RDC nº 67/07, de 08 de outubro de 2007. Resolução Nº 542, de 19 de janeiro de 2011, 

CFF. Resolução Nº 549, de 25 de agosto de 2011, CFF. Resolução n° 555 de 30 de novembro de 2011, CFF. Resolução 

nº 578 de 26 de julho de 2013, CFF. Resolução nº 585 de 29 de agosto de 2013, CFF. Portaria MS nº 529/2013. 

Política Nacional de Medicamentos. Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS, incluindo o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF). Código de Ética Farmacêutica. Organização do serviço de farmácia hospitalar: legislação, 

gestão dos serviços, seleção de medicamentos, logística hospitalar (programação, aquisição e armazenamento), 

distribuição e dispensação de medicamentos e produtos para saúde, serviço de informação de medicamentos, 

comissões interdisciplinares (farmácia e terapêutica, infecção hospitalar, terapia nutricional, terapia antineoplásica); 

Farmacotécnica hospitalar. Manipulação de quimioterápicos. Biossegurança e saúde ocupacional; 

Farmacoepidemiologia. Farmacoeconomia. Saneantes. Nutrição parenteral. Controle de infecção hospitalar. Cálculos 

Farmacêuticos. Farmacovigilância. Hemovigilância. Tecnovigilância. Gases Medicinais. Farmácia Clínica. Atenção 

Farmacêutica. Segurança no processo de utilização de medicamentos; Farmacocinética clínica. Farmacologia: 



Antineoplásicos, antieméticos, antimicrobianos, analgésicos opióides, corticóides, imunossupressores; interações 

medicamentosas; fármacos em situações especiais (pediatria e idosos).  

 NUTRIÇÃO 

Portaria nº 272, de 8 de abril de 1998.  Lei n° 8.234 de 17 de setembro de 1991.  Resolução-RDC n 2 63, de 6 de julho 

de 2000. Resolução CFN nº 380, de 28 de dezembro de 2005. Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013. Portaria nº 

140, de 27 de fevereiro de 2014. Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016; Resolução CFN nº 334, de 10 de maio de 

2004. Política Nacional de Alimentação e Nutrição 1999. Código de Ética Nutricionista. Gestão de Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN); Nutrição Parenteral e Enteral. Consenso Nutrição Oncológica. Nutrição em Cuidados 

Paliativos. Nutrição na Quimioterapia e Radioterapia. Vigilância alimentar e nutricional e sistemas de informação de 

interesse para a Nutrição. Semiologia. Síndrome da anorexia e caquexia. Sarcopenia no câncer. Alterações 

Metabólicas do Câncer. Nutrição em Pediatria Oncológica. Fatores alimentares na prevenção e no controle do 

câncer.  Alterações metabólicas no câncer. Guia alimentar população brasileira 2014. Nutrição nos diferentes tipos 

de câncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 
 

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO 
 

Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Multiprofissional em Oncologia 
Áreas de Atuação em Saúde: Enfermagem, Farmácia e Nutrição 

 
EDITAL Nº 02/2018 

 
Eu,............................................................................................, portador do documento de identidade nº................., 

requerimento da inscrição nº......................., para concorrer a uma vaga no curso de ...................., a ser prestado para o 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, apresento recurso junto à Coordenação do PGENF/UFRN contra o 

resultado da etapa ......................................................................................................................................................... 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos: 

............................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Natal, ...... de novembro  de 2018.  

 
.................................................................. 

Assinatura do candidato 
 
 
 
 

Recebido em ......../11/2018.  
 
Por:  .....................................................................  
(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4  - MODELO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA  

Enfermagem (     )     Farmácia (     )       Nutrição (     ) 

Nome Completo:  

Contato:  

 

(o quadro abaixo será preenchido pela Comissão de Seleção) 

 

Ordem Documento Sim Não 

1 Lista de Verificação de Documentos (esta folha).   

2 Cópia legível do Documento de Identificação (conforme item VI do edital).   

3 Cópia legível do CPF (conforme item  VI do edital).   

4 
Comprovante de quitação do Serviço Militar Obrigatório para candidatos do 
sexo masculino (conforme item  VI do edital). 

  

5 Cópia legível do Documento de Graduação (conforme item VI do edital).   

6 Currículo Lattes (conforme item VI do edital).   

7 Duas fotos 3x4 atualizadas.   

8 Cópia legível do comprovante do pagamento da taxa de inscrição.   

9 Currículo no formato estabelecido pelo ANEXO 5   

10 Cópias dos comprovantes que justificam as informações do currículo.   

OBSERVAÇÃO: 

- A documentação deverá estar encadernada e na ordem acima estabelecida. 

 

 

Assinatura do Candidato:______________________________________________________________ 

Assinatura do Funcionário da Escola de Oncologia: ________________________________________ 

 



 

ANEXO 5 -  MODELO DE APRESENTAÇÃO DO CURRÍCULO 
 
Nome do Candidato:_____________________________________________________ 
 

Itens 
Pontuação 

 
Documento Comprobatório 

Será 
preenchido 

pela Comissão 
de Seleção 

I – Graduação 

Conclusão do 
Curso de 

Graduação 

 
 
 
 
 
 
 

1,0 

Cópia frente e verso autenticada do 
certificado de conclusão do curso de 
graduação na área profissional. 
Terá direito a essa pontuação o candidato 
que apresentar o documento com data de 
Conclusão do Curso no intervalo de 30 
de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 
2019. 

 

II – Atividades Acadêmicas 

Estágios 
Extracurriculares 

0,5 para cada estágio 
com duração mínima 

de seis meses. 
 
 
 

Até 2,0 

Certificado ou Declaração emitida pela 
Instituição provedora e assinada pelo 
responsável. 
Deverá está descrito o período de 
realização do estágio no Certificado ou 
Declaração. Será contabilizado estágio 
com duração mínima de seis meses. 

 

Monitorias em 
disciplina de 
graduação e 

Pesquisa 
/Atividades de 

Iniciação Científica 

0,5 para cada semestre. 
 
 
 
 

Até 2,0 

Certificado ou Declaração emitida pela 
Instituição provedora e assinada pelo 
responsável. 
Deverá está descrito o período de 
realização das atividades no Certificado 
ou Declaração. 
Será considerada apenas na área do 
curso selecionado na inscrição. 

 

III - Frequência em eventos científicos e de atualização 

Participação em 
eventos de 

atualização e/ou 
aperfeiçoamento na 
área (congressos, 
cursos, simpósios, 
jornadas, oficinas e 

seminários) 

- Eventos de 4 a 10 
horas: 0,10 

ponto por evento. 

- Eventos de 11 a 39 
horas: 0,30 ponto por 

evento. 

- Eventos de 40 a 80 
horas: 0,40 ponto por 

evento. 

- Eventos de 81 a 200 
horas: 0,70 ponto por 

evento. 

Até 2,0 

Certificado emitido pela Instituição 
provedora e assinada pelo responsável. 
Considerar participação nos últimos 
cinco anos. 
A pontuação será concedida de acordo 
com a carga horária relativa a cada 
evento. Ao certificado sem indicação de 
carga horária não será concedida 
nenhuma pontuação. 

Não será concedida nenhuma 
pontuação para participação em 
Encontros e Reuniões Clínicas. 

 

IV - Produção científica 
Apresentação de 

trabalho em evento 
científico como 

autor ou coautor de 
tema livre na área 

de saúde 
(apresentação oral 

0,25 para cada 
trabalho. 

 
 
 
 
 
 

Certificado emitido pela Instituição 
provedora e assinada pelo responsável, 
em que o candidato seja citado.  

Considerar participação nos últimos 
cinco anos. 
Trabalho apresentado em mais de um 

 



ou pôster) Até 1,0 evento será pontuado somente uma 
vez. 

Publicação de 
artigo em revista 

indexada, capítulo 
de livro ou livro 

- Revista Nacional: 0,5 
para cada revista 

- Revista Internacional: 
0,75 para cada revista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até 1,5 

a)Apresentação da capa, do índice e da 
ficha catalográfica do capítulo ou do 
livro. Apresentar Digital Object 
Identifier / Identificador de Objeto 
Digital (DOI) ou o Standard  Serial 
Number (ISSN). 
b) Apresentação de cópia do artigo na 
íntegra com a indicação do endereço 
eletrônico em que se encontra 
disponibilizada a publicação, se for o 
caso. Apresentar Digital Object Identifier 
/ Identificador de Objeto Digital (DOI) 
ou o Standard  Serial Number (ISSN). 

 

Não serão pontuados anais de eventos 
que apresentem somente o resumo; 
será exigida a apresentação do artigo 
completo. 

 

V - Proficiência em Língua Estrangeira 

Proficiência em 
Língua Estrangeira 

 
 

0,5 

Certificado do Exame de proficiência 
emitida pela Instituição provedora. 

 

TOTAL DE PONTOS (ANÁLISE CURRICULAR) 10,00 
 
  
 
 

 


