
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EMENDA AOS CANDIDATOS DO EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA 

OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA- 

EDITAL 2017. 

 

Considerando que a Comissão de Especialista ao melhor proveito dos candidatos 

inscritos resolve emendar às cláusulas anexadas neste documento, é a presente 

para esclarecer que a emenda não causa prejuízos aos candidatos. 

 

De outro giro, cabe salientar que a emenda anexada, mostra-se necessária, 

posto que clarifica as exigências a serem cumpridas pelos interessados na 

inscrição do certame.  

 

A Comissão de Especialista fica à disposição para os esclarecimentos 

necessários, sob protesto de elevada estima e consideração. 

 

 

 

    Luciano Ornelas Chaves       Miguel Sabino Neto 

       Presidente da SBCP    Coord. Comissão de Especialista 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Página 4 - Item 2.2.2.2 - Candidato sem Especialização/Residência Médica em Cirurgia Plástica, através 

de Serviço Credenciado SBCP ou MEC: 

Onde se lê: 

7 - Comprovante do exercício da Cirurgia Plástica durante 10 (dez) anos, através de: Declaração (ões) de 
Instituição (ões) regular (es) e devidamente registrada (s) nos órgãos competentes (Hospital público ou privado), 
comprovando o exercício da (s) atividade (s) em Cirurgia Plástica, de acordo com o currículo mínimo 
estabelecido pelo DESC e comprovação das atividades realizadas. (Deverá constar as assinaturas com firmas 
reconhecidas em cartório, do Diretor Clínico e do Diretor Técnico). 
 

Leia-se: 
7 - Comprovante do exercício da Cirurgia Plástica durante 10 (dez) anos, através de: Declaração (ões) de 
Instituição (ões) regular (es) e devidamente registrada (s) nos órgãos competentes (Hospital público ou privado), 
comprovando o exercício da (s) atividade (s) em Cirurgia Plástica, de acordo com o currículo mínimo 
estabelecido pelo Edital e comprovação das atividades realizadas. (Deverá constar as assinaturas com firmas 
reconhecidas em cartório, do Diretor Clínico e do Diretor Técnico). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 6 - Item 4 - DA PRIMEIRA ETAPA - ANÁLISE CURRICULAR 

Onde se lê: 

4.3 - Os candidatos que obtiverem nota de análise curricular entre 8,5 e 10, terão acrescidos à sua Prova Escrita, 
5 (cinco) pontos. 
 
Leia-se: 

4.3 - Os candidatos que obtiverem nota de análise curricular entre 7 e 10, terão acrescidos à sua Prova Escrita, 5 
(cinco) pontos. 
 

 

Página 8 – Item 5 - DA SEGUNDA ETAPA - PROVA ESCRITA: 

Onde se lê: 

5.26 - O especializando/residente que obtiver índice igual ou superior a 70% (setenta por cento) na prova do 
item anterior (5.25), somará 3 (três) pontos à Prova Escrita para Obtenção do Título de Especialista, por cada 
ano em que se submeter a esta avaliação. 
 
Leia-se: 
5.26 - O especializando/residente que obtiver índice igual ou superior a 60% (sessenta por cento) na prova do 
item anterior (5.25), somará 5 (cinco) pontos à Prova Escrita para Obtenção do Título de Especialista, por cada 
ano em que se submeter a esta avaliação.  

 

Onde se lê: 

5.27 - As provas dos Especializandos/Residentes de Serviços Credenciados SBCP ou MEC mencionadas no 
item 5.25 seguirá os mesmos moldes recursais mencionados nos itens 5.18 a 5.24, sob a responsabilidade da 
Comissão do DESC e um membro da Comissão de Especialista. 
 
Leia-se: 
5.27 - As provas dos Especializandos/Residentes de Serviços Credenciados SBCP ou MEC mencionadas no 
item 5.25 terão seu resultado e análise de recursos, divulgados posteriormente, sob a responsabilidade da 
Comissão do DESC e um membro da Comissão de Especialista. 


