
Desde Janeiro de 2000 o IRPCc oferece Cursos de Especialização em 

Cancerologia para novos profissionais. 

Tal curso teve o reconhecimento da Sociedade Brasileira de Cancerologia a 
partir desta data. 

EDITAL PARA CONCURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CANCEROLOGIA 2020 
Primeira Chamada - 2 vagas (ONCOLOGIA CLINICA) 

Estarão abertas as inscrições ao Concurso de Admissão ao CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM CANCEROLOGIA, para 2020, para médicos e formandos em 
Medicina de escolas oficiais ou reconhecidas. 

 

1. As inscrições serão efetuadas no período de 18/11/2019 à 13/01/2020, no 

horário comercial, podendo ser efetivadas pessoalmente, ou por procuração simples 

com firma reconhecida. 
NÚMERO DE VAGAS: 2 (duas) vagas para Oncologia Clínica.  

LOCAL DAS INSCRIÇÕES: 

Rua Álvaro Costa Couto, 68 - Ribeirão Preto - SP, CEP 14.015-140 Fone (16) 3610-

3611 

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar:  

1. Formulário de inscrição, devidamente preenchido (sem rasuras e assinado), 

conforme orientações pertinentes. 

2. Comprovante original de recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 

100,00 (cem reais), depositada no Banco do Brasil, agência 3235-2 - Ribeirão Preto 

- SP na conta de número 28474-2, a crédito de CEON - Centro Especializado de 

Oncologia S/C Ltda.  

3. Cópias legíveis dos seguintes documentos: Cédula de Identidade RG, CPF, 

Diploma de Médico ou comprovante de conclusão do curso Médico ou declaração de 

ser aluno regularmente matriculado no último ano do referido curso ou carteira do 

Conselho Regional de Medicina (CRM).  

4. Duas Fotos 3x4 recentes. 

5. Curriculum Vitae completo contendo os respectivos comprovantes. Somente 

serão considerados os itens que forem comprovados. 

As Inscrições poderão também ser efetuadas pelo correio, no período de 

18/11/2019 à 13/01/2020. Neste caso os candidatos deverão:  

1. Fazer chegar ao IRPCc, através de remessas postais registradas ou SEDEX, os 

documentos necessários, o formulário de inscrição devidamente preenchido e 

assinado, assim como o comprovante original de pagamento da taxa de inscrição, 

até a data limite de 13/01/2020. 

2. Comunicar-se com o IRPCc para confirmar sua inscrição através dos telefones 

(0xx16) 3610-3611 das 08:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

 

As inscrições também poderão ser feitas pela internet no período de 

18/11/2019 à 13/01/2020 no site www.irpcc.com.br.  

Após o envio on-line do formulário de inscrição devidamente preenchido, os 

candidatos deverão: 

3. Fazer chegar ao IRPCc, através de remessas postais registradas ou SEDEX, os 

documentos necessários, o comprovante original de pagamento da taxa de 

inscrição e uma cópia do comprovante de solicitação de inscrição, até a data limite 

de 13/01/2020.  

4. A inscrição só será efetivada após o recebimento dos documentos enviados por 

correio. Comunicar-se com o IRPCc para confirmar sua inscrição, caso não receba 

http://www.irpcc.com.br/


e-mail de confirmação. 

 

NÃO SERÃO ACEITAS AS INSCRIÇÕES:  

1. Quando o formulário e/ou documentos estejam incompletos;  

2. Quando os documentos comprobatórios não estiverem no IRPCc até a data de 

encerramento das inscrições. 

 

OBSERVAÇÕES: Serão deduzidas do número total as vagas destinadas aos 

candidatos aprovados e matriculados em 2019, com convocação obrigatória e 

simultânea para cumprimento de deveres militares.  

 

EXAME DE SELEÇÃO: 

 

1ª FASE: Prova escrita, na forma questões testes de múltipla escolha (Peso 9) com 

igual número de questões relacionadas à cada uma das seguintes áreas básicas: 

CIRURGIA GERAL, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PEDIATRIA e 

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL. Esta prova será realizada no dia 15/01/2020 

(quarta-feira), às 08:00 horas, no Centro de Estudos do IRPCc, situado à Rua 

Álvaro Costa Couto, 68 - Ribeirão Preto - SP e terá duração total de 4 (quatro) 

horas. A nota desta prova varia de 0 a 10. Os Candidatos retardatários não serão 

aceitos para a prova. É obrigatória a apresentação da Cédula de Identidade. 

 

2ª FASE: Análise de currículo e entrevista (peso 1) a ser realizada no dia 

15/01/2020 (quarta-feira), às 14:00 horas, no Centro de Estudos do IRPCc, situado 

à Rua Álvaro Costa Couto, 68 - Ribeirão Preto – SP 

A nota final será determinada pela média ponderada da nota obtida na prova 

escrita (peso nove) e da nota obtida na 2ª fase (peso um). A listagem dos 

aprovados será divulgada no IRPCc e pela internet no site www.irpcc.com.br. 

Juntamente com a listagem dos selecionados para preenchimento das vagas 

oferecidas, será publicada a listagem dos candidatos suplentes. Estes candidatos 

poderão ser convocados, segundo a ordem de classificação, na eventualidade de 

desistência de candidatos selecionados. 

 

Nota: Informações adicionais poderão ser solicitadas pelo telefone (0xx16) 3610-

3611 

 

 

Ribeirão Preto, 18 de novembro de 2019. 

Instituto Ribeirãopretano de Combate ao Câncer  

 

CLIQUE AQUI PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO 

 

https://forms.gle/CpAMZQ21184kZLmH9

