DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O EXAME PARA O TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA
Como fazer a inscrição para o TEP?
R: Fazer a leitura do regulamento e se preencher os requisitos acessar o sistema de inscrição online no site
www.sbp.com.br em Serviços/Exames/ Editais.
Como imprimir o boleto da inscrição?
R: Acesse a sua ficha de inscrição em “acompanhar inscrição” e na parte superior clicar em boleto.
Como imprimir minha ficha de inscrição?
R: Acesse a sua ficha de inscrição em “acompanhar inscrição” e na parte superior clicar em imprimir.
O meu boleto não está disponível?
R: Conforme normas do Banco Central os boletos precisam ser registrados. Sendo assim, conforme edital a
disponibilidade para impressão é no prazo de 48 horas úteis após a inscrição.
Para onde devo encaminhar os meus documentos?
R: Para a sociedade regional de pediatria. Em nosso site consta os endereços
http://www.sbp.com.br/institucional/sociedades-estaduais/
Sou do Programa Médico Residente (PMR) da SBP. Tenho desconto?
R: O desconto é um benefício do residente que participou ininterruptamente e está ativo do PMR da SBP desde o
primeiro ano da Residência até a conclusão ( R1 até o R2/R3).
Fiz uma especialização em pediatria. Posso me inscrever?
R: Os exames para titulações são normatizados pela AMB e a especialização deverá obter a duração e programa igual
ao da Residência Médica em pediatria reconhecida pela CNRM-MEC.
Para comprovar a minha experiência profissional eu preciso estar em atividade?
R: Sim. É necessário que esteja em exercício no mínimo quatro anos ininterruptos em atividade profissional exclusiva
na pediatria.
Sou de um estado e quero fazer a prova em outro?
R: Na ficha de inscrição selecione estado de prova desejado, mas não esqueça que só tem prova nos estados com 10
inscrições homologadas.
Não haverá prova no estado que escolhi na ficha de inscrição. Como faço?
R: Acesse a sua ficha de inscrição em “acompanhar inscrição” e troque o seu local de prova. Caso contrário será alocado
em Brasília.
Como confirmar minha inscrição?
R: Conforme edital será liberado o cartão de confirmação dos candidatos habilitados ao exame e nele conterá o
endereço do local de prova.
Onde imprimo o meu cartão de confirmação:
R: Na ficha de inscrição em “acompanhar inscrição”.
Posso levar minha prova de múltipla escolha comigo?
R: Sim, todos os candidatos levam suas provas de múltipla escolha.
Como fazer recursos sobre o gabarito das questões?
R: Verifique no edital o prazo e os documentos exigidos.

