Edital
Exame Nacional para Obtenção do Certificado de Área de Atuação e Pneumologia Pediátrica
ERRATA 01 DO EXAME NACIONAL PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

ONDE SE LÊ:
2. DO CRONOGRAMA GERAL
Data

Atividade

Horário

A partir publicação Abertura da Inscrição
Encerramento da inscrição
08/08/2017
Encerramento para encaminhar e pagar a inscrição
11/08/2017
Abertura da impressão do cartão de confirmação
04/09/2017
Aplicação das provas teórica e teórico-prática
10/10/2017
Gabarito – preliminar
16/10/2017
48 hs após gabarito Data limite para encaminhar recurso (s)
Divulgação do resultado do(s) recurso(s)/ Gabarito final
20/12/2017
20/12/2017

Resultado

Forma/ Local
Online - www.sbp.com.br

17:00
Postagem

10:00
08 às 18
14:00
Postagem
14:00

14:00

Online - hwww.sbp.com.br
Sedex ou Fedex e pagamento via boleto bancário
Online www.sbp.com.br
Locais de acordo com o cartão de confirmação
Online - www.sbp.com.br
Encaminhar conforme disposto em edital
Online - www.sbp.com.br
Online - www.sbp.com.br

4.1.2 O candidato deverá acessar o seguinte site www.sbp.com.br, preencher a ficha de inscrição, imprimir o boleto de cobrança
bancária referente à taxa de inscrição e proceder ao pagamento em qualquer agência bancária
3.1.1

4.1.3

A inscrição somente poderá ser efetuada no período da publicação deste edital no site até às 17 horas, horário de Brasília,
do dia 08/08/2017, através da internet. O boleto estará disponível na área individual do candidato para o pagamento em
48 horas úteis após o preenchimento da ficha de inscrição no site www.sbp.com.br (o candidato deve acessar a opção
“acompanhe sua inscrição). O pagamento deverá ser realizado até o vencimento exposto no boleto. O envio de todos os
documentos, deverá ser realizado, impreterivelmente, até o dia 11/08/2017. Após estas operações, deverá o candidato
encaminhar, obrigatoriamente através de SEDEX ou FEDEX ou qualquer outro recurso que faça a entrega registrada em até 72 horas
para a Sociedade Brasileira de Pediatria os documentos na seguinte ordem:
(i) cópia da ficha de inscrição preenchida através da Internet;
(ii) cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
(iii) documentos exigidos no item 3 e respectivos subitens;
O candidato deverá manter em seu poder cópia do comprovante da taxa de inscrição e comprovante de envio de toda a
documentação para:
Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP
A/C Setor de Certificados e Títulos
Rua Santa Clara, 292
Copacabana – Rio de Janeiro – RJ
CEP 22041-012
Telefone: (21) 2548-1999

4.1.7 As solicitações de inscrição postadas após o dia 11/08/2017 estarão automaticamente indeferidas.
4.2.2 O candidato adimplente da AMB ou SBPT deverá apresentar a declaração de regularidade com a instituição através do envio
do documento digitalizado para o e-mail ana.santos@sbp.com.br até o dia 07/08/2017. Somente após o envio da
comprovação o desconto para a inscrição poderá ser gerado.

Página 1 de 2

Edital
Exame Nacional para Obtenção do Certificado de Área de Atuação e Pneumologia Pediátrica
LEIA-SE:

2. DO CRONOGRAMA GERAL
Data

Atividade

Horário

A partir publicação Abertura da Inscrição
Encerramento da inscrição
16/08/2017
Encerramento para encaminhar e pagar a inscrição
18/08/2017
Abertura da impressão do cartão de confirmação
04/09/2017
Aplicação das provas teórica e teórico-prática
10/10/2017
Gabarito – preliminar
16/10/2017
48 hs após gabarito Data limite para encaminhar recurso (s)
Divulgação do resultado do(s) recurso(s)/ Gabarito final
20/12/2017
20/12/2017

Resultado

Forma/ Local
Online - www.sbp.com.br

17:00
Postagem

10:00
08 às 18
14:00
Postagem
14:00

14:00

Online - hwww.sbp.com.br
Sedex ou Fedex e pagamento via boleto bancário
Online www.sbp.com.br
Locais de acordo com o cartão de confirmação
Online - www.sbp.com.br
Encaminhar conforme disposto em edital
Online - www.sbp.com.br
Online - www.sbp.com.br

4.1.2 O candidato deverá acessar o seguinte site www.sbp.com.br, preencher a ficha de inscrição, imprimir o boleto de cobrança
bancária referente à taxa de inscrição e proceder ao pagamento em qualquer agência bancária
4.1.3

4.1.4

A inscrição somente poderá ser efetuada no período da publicação deste edital no site até às 17 horas, horário de Brasília,
do dia 16/08/2017, através da internet. O boleto estará disponível na área individual do candidato para o pagamento em
48 horas úteis após o preenchimento da ficha de inscrição no site www.sbp.com.br (o candidato deve acessar a opção
“acompanhe sua inscrição). O pagamento deverá ser realizado até o vencimento exposto no boleto. O envio de todos os
documentos, deverá ser realizado, impreterivelmente, até o dia 18/08/2017. Após estas operações, deverá o candidato
encaminhar, obrigatoriamente através de SEDEX ou FEDEX ou qualquer outro recurso que faça a entrega registrada em até 72 horas
para a Sociedade Brasileira de Pediatria os documentos na seguinte ordem:
(i) cópia da ficha de inscrição preenchida através da Internet;
(ii) cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
(iii) documentos exigidos no item 3 e respectivos subitens;
O candidato deverá manter em seu poder cópia do comprovante da taxa de inscrição e comprovante de envio de toda a
documentação para:
Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP
A/C Setor de Certificados e Títulos
Rua Santa Clara, 292
Copacabana – Rio de Janeiro – RJ
CEP 22041-012
Telefone: (21) 2548-1999

4.1.7 As solicitações de inscrição postadas após o dia 18/08/2017 estarão automaticamente indeferidas.
4.2.2 O candidato adimplente da AMB ou SBPT deverá apresentar a declaração de regularidade com a instituição através do envio
do documento digitalizado para o e-mail ana.santos@sbp.com.br até o dia 15/08/2017. Somente após o envio da
comprovação o desconto para a inscrição poderá ser gerado.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2017.
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