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EDITAL DE SELEÇÃO / 2018 

 

  

 CURSO DE EXTENSÃO TÉCNICA EM RADIOTERAPIA  

(QUALIFICAÇÃO) 

 

 

A Escola Politécnica CENIB faz saber que o processo seletivo para acesso ao curso de extensão 

técnica em radioterapia (qualificação) a ser implementado no ano de 2018 seguirá orientações 

deste edital com os seguintes termos: 

 

ALVO: Técnicos e/ou Tecnólogos em Radiologia com registro em CRTR. 

 

INSCRIÇÕES PARA DUAS MODALIDADE DE SELEÇÃO:  

 

MODALIDADE I: A inscrição para a realização da prova de seleção será presencial ou através de 

procuração exclusiva com firma reconhecida em cartório, devendo preencher e assinar ficha, e 

apresentar credencial - carteira emitida por um CRTR - ou protocolo de inscrição para credencial 

como técnico ou tecnólogo em radiologia em um CRTR, na recepção da escola CENIB, no período 

de 30/11/2017 a 18/01/2018. 

 

MODALIDADE II: A inscrição para a seleção desta modalidade se dará por ordem cronológica de 

inscrição para análise de documentos que ocorrerá no prazo de dez dias após a inscrição e o candidato 

será comunicado do resultado. As inscrições para os candidatos às 15 vagas da modalidade II terão 

início em 30/11/17 e serão encerradas no dia 20/01/2018.  

 

TURMA REFERENCIAL: 2018.  

 

MODALIDADE I - VAGAS: 35 para candidatos a serem selecionados através classificação na prova 

de seleção.  

 

MODALIDADE II - VAGAS: 15 para candidatos a serem selecionados por experiência com 

comprovação mínima de 01 (um) ano de trabalho efetivo como técnico e/ou tecnólogo em 

radioterapia.   

 

PREENCHIMENTO DE VAGAS:  

As vagas da modalidade I serão preenchidas na ordem de pontuação/rendimento na prova até que se 

completem as 35 vagas, podendo haver reclassificações até antes do início do curso, em casos de 

vacâncias e reclassificações.  

 

As vagas da modalidade II serão preenchidas na ordem dos requerimentos de inscrições com 

apresentação dos documentos exigidos (comprovação em carteira de trabalho e/ou declaração idônea 
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de empresa empregadora atestando a experiência), a serem conferidos, garantidas as inscrições no 

curso apenas para aqueles com a documentação exigida. 

 

Caso permaneçam vagas não preenchidas pelo processo de seleção por experiência, serão ocupadas 

pelos aprovados no concurso, ou vice-versa, seguindo as ordens nas respectivas classificações. 

 

TÓPICOS DO CONCURSO/PROVA: Anatomia Humana, Anatomia Radiológica, Física das 

Radiações, Técnicas e Procedimentos Radiológicos, Radioproteção e monitoramento dosimétrico,   

 

BIBLIOGRAFIA:  

- Atlas de anatomia radiográfica – 1ª e/ou 2ª edição 2006/2017 – Editora Rúbio - Antonio Biasoli Jr; 

- Técnicas radiográficas – 1ª e/ou 2ª  Edição, 2006/2017. Editora Rúbio - Antonio Biasoli Jr;  

- Tratado de posicionamento radiográfico e Anatomia associada – 8ª edição - 2015. Editora Elsevier 

– Kenneth L. Bontrager;  

- Portaria MS - ANVISA 453/98;  

 

DATA DA PROVA: 20 de janeiro de 2018 (das 14:00 às 16:30h). 

 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO: 27/01/2018 (ver pelo site cenib/pág do curso). 

 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA: Até às 18:00h de 31/01/2016 

(formulário no site cenib/pág do curso - preencher e enviar) – somente serão atendidos os pedidos 

de autoria claramente identificada e com indicação do(s) nºs da(s) questão/ões e com os devidos 

fundamentos da contestação). 

 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: 03/02/2018 às 18:00h. 

 

INSCRIÇÕES DOS SELECIONADOS NO CONCURSO (nas duas modalidades): A partir das 

09:00h de 05/02/2018 até às 19:00h do dia 03/03/2018. 

 

VACÂNCIA: Não sendo efetuada a inscrição no curso até a data da terceira aula, será considerada 

a desistência do selecionado e a vaga em aberto, será direcionada ao próximo reclassificado seguinte 

convocados diretamente pelos meios de comunicação pessoal, sem divulgação. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MATRÍCULAS: As exigências para o procedimento das 

matrículas para as duas modalidades do curso são: 

 

Modalidade I: RG, CPF, credencial ou protocolo do credenciamento no CRTR, comprovante de 

residência, 1 foto 3X4 cor, recente e identificada no verso ou escaneada/digitalizada. 

 

Modalidade II: RG, CPF, credencial do CRTR, comprovante de experiência em radioterapia (pelo 

menos de 01 ano ou contracheques correspondentes, ou comprovante em carteira de trabalho, ou 

declaração oficial de empresa), comprovante de residência, 1 foto 3X4 cor, recente e identificada no 

verso ou escaneada/digitalizada.  
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COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Do curso integral, R$ 2.624,00 com 5% de desconto a 

vista, ou o comprovante da primeira das oito parcelas de R$ 328,00.  

 

INICIO E HORÁRIO DO CURSO:  

 

O CURSO: Curso de Extensão Técnica em Radioterapia. 

Carga Horária: 136 h teóricas - prático e 200 h de estágio   Total: 336 horas. 

Período: 03 de março a 20 de outubro/2018 (sábados, das 09:00 às 12:30h). 

Investimento: R$ 2.624,00 ou oito parcelas de R$ 328,00.  

Descontos para formados no cenib = 15% e, para qualificados (TC, RM, MM, etc) no cenib = 10% 

– o vencimento das parcelas será mensalmente nos dias 10. 

Equipe: TR Carlos Aurélio, FM Leonardo Peres, e Dr Diogo Valente, e Professores convidados. 

 

Local: CENIB com algumas aulas práticas externas, além de visitas técnicas e/ou estágio. 

 

OBS: Os interessados devem acompanhar o desenvolvimento do processo de divulgação e do 

concurso pelo site da escola (www.cenib.com.br) clicando em “CURSO DE RADIOTERAPIA” na 

página inicial. 

 

 

Rio de janeiro, 21 de novembro de 2017 

 

 

Roberto Neves e Vinicius Ribeiro 

      Coordenação de concursos 
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