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O Instituto responsável pela organização e coordenação do certame, IDECAN, no uso das atribuições concedidas pelo 
Edital Nº 006 de 2016 que normatiza o Concurso Público do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva – 
INCA/MS vem, após a verificação de regularidade, apresentar: 
 
 Resultado definitivo dos candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição através do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico: 
 
1 - Candidatos com pedidos de isenção indeferidos. 
 
1.1 - O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil, porém não pertence 
à pessoa informada: 
 

Inscrição Nome Cargo/ Áreas de atuação 

733000394 Ana Paula Correa Da Silva Oliveira Técnico O - I / Radioterapia 

733000178 Ariana Nery Técnico N - I / Informação em Saúde e Registro de Câncer 

733000066 Carla Suelen Assuncao Da Silva Técnico O - I / Laboratório Imunogenética 

733000342 Débora Leitão Dos Santos Tecnologista Júnior L - I / Enfermagem - CTI Pediátrico 

733000148 Gloria Alexandra Dias Ribeiro Técnico O - I / Laboratório Imunogenética 

733000261 Marcos Iliveira De Araujo Técnico O - I / Radioterapia 

733000401 Maria Cléa Sousa Miranda Dos Anjos Mendes Tecnologista Júnior L - I / Enfermagem - CTI Pediátrico 

733000373 Saionara Chaves De Souza 
Analista em Ciência e Tecnologia Júnior L - I / Gestão de Projetos em 

Pesquisa e Prevenção de Câncer 

733000402 Taiene Elizier De Andrade Da Fonseca Tecnologista Júnior L - I / Enfermagem - CTI Pediátrico 

733000308 Viviane Pereira Lucas Tecnologista Júnior L - I / Enfermagem - CTI Pediátrico 

 
2- Das disposições finais.  

 
2.1 - Será permitida ao candidato a realização de mais de uma inscrição no Concurso Público para cargos/áreas de atuação e turnos 
distintos. Assim, quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição para um mesmo 
cargo/área de atuação ou para um mesmo turno de provas realizada e efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por 
um mesmo candidato, será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta identificada pela 
data e hora de envio via internet, do requerimento através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. Consequentemente, as 
demais inscrições do candidato nesta situação serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse 
sentido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago em duplicidade, uma vez que a realização de uma segunda inscrição implica 
a renúncia à inscrição anterior e à restituição da taxa paga. 
2.2 - Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase 
recursal, poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de inscrições estabelecido no Edital, mediante o pagamento da 
respectiva taxa. 
 
Em 06 de dezembro de 2016.  

 
 

IDECAN 
 


