
EDITAL DO CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 
ESPECIALISTA EM CLÍNICA MÉDICA 2021 

A Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM), por meio da Comissão de Título de Especialista, leva ao 

conhecimento de todos os interessados a abertura das inscrições para o concurso de obtenção do Título de 

Especialista em Clínica Médica, em convênio com a Associação Médica Brasileira (AMB). As normativas aqui 

presentes seguem rigorosamente as orientações de tal convênio. 

INTRODUÇÃO 

Prezado Candidato, 

Neste documento, você encontrará as informações necessárias para prestar a prova de obtenção do Título de 

Especialista em Clínica Médica. 

Leia atentamente todos os pré-requisitos, então, proceder com o preenchimento da ficha de inscrição no 

concurso e o envio dos documentos exigidos neste Edital. Somente se todos os pré-requisitos foram 
alcançados. 

A prova escrita será realizada exclusivamente on-line, por meio de browser seguro, instalado no computador 

pessoal do candidato, em modo e momento oportunos. Para sua realização é necessário que o candidato 

possua computador desktop ou laptop com sistema operacional Windows 8.1 ou superior e MacOs Mojave 

10.14.6 ou superior, com acesso à internet e dotado de webcam e microfone (item 3.3). 

A avaliação constará de prova escrita, conforme mencionado acima, com 100 questões de múltipla escolha, 

com quatro alternativas cada e somente uma opção correta. Essa prova terá a duração de 5 horas, em 31 de 
outubro de 2021. O candidato deverá obter a nota mínima 7,0 (sete) para ser aprovado. 



 

 

 

 

 

1 Das inscrições 
Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e tomado conhecimento das normas e condições estabelecidas no 

edital, as aceita incondicionalmente e não poderá alegar eventual desconhecimento. 

 

1.1 Do período de inscrição 
As inscrições serão aceitas pela SBCM a partir de 16 de julho de 2021 encerrando em 30 de setembro de 
2021, às 23h59. 
 

1.2 Da documentação para inscrição 
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição de forma clara, completa e anexar todos os documentos 

exigidos. Não será admitida a inscrição que não tiver a ficha totalmente preenchida e as devidas 

documentações anexadas, sendo o candidato, ao apresentar tais documentos, responsável pela sua 

veracidade nos termos da lei. 

 

Toda documentação necessária para a inscrição, seja ela fotos ou documentos escaneados, deve ser enviada, 

em conjunto, em um dos seguintes formatos .jpg, .jpeg, .pdf, .png, .doc e .docx. Não serão admitidas 

emendas, alterações. Entende-se como documentação completa: ficha de inscrição totalmente preenchida e 

comprovantes dos pré-requisitos.  

 

1.2.1 Obrigatoriamente, o candidato deverá anexar junto da ficha de inscrição os seguintes documentos (nos 

formatos descritos conforme o item 1.2), sob pena de indeferimento da inscrição: 

a) Arquivo legível (frente e verso) do Diploma de Médico e da Carteira do Conselho Regional de Medicina 

(CRM). 

b)  Arquivo legível (frente e verso) do Diploma Revalidado no Brasil, por meio do Exame Nacional de 

Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), 

caso o diploma seja de outro país. 

c) Arquivo legível do pagamento do CRM. 

d) Declaração de sócio da SBCM e/ou AMB, para verificação do valor pago pela inscrição da Prova. 

 



1.2.2 Os documentos indicados no item 1.2.1 deverão ser anexados até a data limite para inscrição, sendo de 

responsabilidade do candidato se atentar aos prazos. Não serão tolerados descumprimentos de prazos, seja 

por motivos de força maior ou por eventual falha no envio de arquivos.  

1.2.3 Após 10 dias do encerramento das inscrições, a Comissão de Título de Especialista divulgará, no site da 

SBCM (www.sbcm.org.br), a lista dos candidatos aptos a prestarem a prova escrita para obtenção do Título de 

Especialista em Clínica Médica. 

1.2.3.1 Caso a inscrição seja indeferida, o candidato terá o prazo de 24 horas para enviar a documentação 

faltante por meio da plataforma. É importante que o candidato fique atento às atualizações que constarão na 

plataforma de inscrição.  

1.2.3.2 É de responsabilidade do candidato a criação de senha para acesso a plataforma. Lembramos que esta 

senha é de uso pessoal, não temos acesso e nem forma de recuperar.  

1.2.4 A confirmação da inscrição será enviada por e-mail ao candidato, com todas as orientações pertinentes 

para realização da prova. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1.3 A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ EFETIVADA APÓS CONFIRMADOS OS PRÉ-REQUISITOS, TER SIDO 
VERIFICADA TODA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. 

1.3.1 SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO O PREENCHIMENTO CORRETO DA 
FICHA DE INSCRIÇÃO.  

2 Dos pré-requisitos 
2.1 Para realizar o concurso, o candidato deverá obrigatoriamente preencher os seguintes pré-requisitos: 

a) Ter, no mínimo, 2 anos de formado, considerando a data do Diploma de Médico como tempo inicial da 

contagem.

b) Ter número de CRM definitivo e estar quite com o CRM.



c) Ter diploma ou certificação oficial de Residência Médica em Clínica Médica com acesso direto de 2

anos, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação (CNRM/MEC).

OU 
Ter diploma oficial ou certificação de Residência Médica realizada no exterior em Clínica Médica de, no 

mínimo, 2 anos, devidamente revalidado por instituições públicas e registrado pela CNRM/MEC (verificar item 6 

do edital). 

OU 
Ter diploma oficial ou certificado de estágio/treinamento em Clínica Médica, credenciado pela SBCM, 

com duração semelhante à da Residência Médica em Clínica Médica com acesso direto, com duração igual à 

do Programa de Residência Médica da CNRM/MEC, de 2 anos. 

OU 
Atuação profissional: comprovar experiência profissional, por declaração (modelo no ANEXO I) do diretor ou 

coordenador do local em que ocorreu a atuação profissional em Clínica Médica, de, no mínimo, 4 anos de 
experiência em hospital, departamento ou universidade. 

2.2 Considera-se experiência profissional aquela obtida no território brasileiro, não sendo aceita experiência 

profissional no exterior. 

3 Da prova 
3.1 A prova acontecerá na seguinte data: 

• Prova escrita (ON-LINE): 31 de outubro de 2021.

3.2 A avaliação dos candidatos ao Título de Especialista em Clínica Médica se fará da seguinte forma: 

PROVA ESCRITA: 

3.2.1 PROVA ESCRITA (ON-LINE) 

A avaliação constará de prova escrita, composta por 100 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas 

cada e somente uma opção correta. Esta prova terá a duração máxima de 5 horas, sendo o tempo mínimo de 

permanência em sala virtual de 2 horas e 30 minutos. O candidato que deixar o ambiente de prova antes do 

período mínimo de permanência será automaticamente eliminado. 



 

 

 

 

 

3.2.2 O candidato deverá se apresentar na plataforma para realização da prova munido de documento de 

identificação civil oficial com foto, sendo considerado como tal: RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 

Carteira Profissional, Passaporte ou CRM. A ausência do documento de identificação implicará no impedimento 

de realização da prova e em sua consequente eliminação. 

 

3.2.3 O gabarito e o espelho da prova que o candidato realizou serão enviados no e-mail do candidato, no 

prazo de 48 horas após o término da prova escrita. É importante ressaltar que o espelho de prova fica 

disponível por um tempo determinado, sendo assim é necessário que o candidato faça a impressão do mesmo 

ou salve o arquivo para verificação de erros e acertos e, se for o caso, redigir seu recurso. 

 
3.2.4 A prova on-line ocorrerá com monitoramento remoto, e cada candidato será acompanhado ao vivo pelo 

fiscal, por meio de vídeo (câmera) e áudio (microfone). A imagem do candidato, durante a prova on-line, será 

gravada em áudio e vídeo durante toda a prova, e será realizado o registro de todas as ações na plataforma.  
 
3.3 DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS PROVAS 

3.3.1. Para a realização da prova on-line será necessário que o candidato disponha de computador (desktop ou 

notebook), do qual seja administrador em função da necessidade de instalação de navegador seguro, 

com webcam portátil e microfone em pleno funcionamento, que atenda aos seguintes requisitos mínimos: 

● Sistema Operacional: Windows 8.1 ou superior e MacOs Mojave 10.14.6 ou superior. (ATENÇÃO: 

Equipamentos com sistema operacional Linux ou Chromebook, por incompatibilidade técnica com o 

sistema, não serão permitidos.)  

● Processador Core i3 ou superior   

● Memória RAM 4GB ou superior   

● Câmera frontal de 0.9 Mega Pixel ou superior com áudio ou caixa de som. 

● Microfone   

● Fonte de energia com capacidade para 5 (cinco) horas, obrigatoriamente, conectado à rede elétrica   

● Espaço de armazenamento mínimo em disco de 500MB   

● Internet com Velocidade mínima de 10 (dez) Mbps (megabits por segundo), tanto para download quanto 

para upload, facultado ao candidato, se desejar, providenciar rede reserva de internet com as mesmas 

condições.  

 



3.3.2. O candidato deverá indicar, em sua inscrição, o endereço eletrônico (email) em que irá receber seu 

Manual do Candidato, gabarito e prova, os dados informados são de exclusiva responsabilidade do candidato, 

bem como, a verificação de seu endereço eletrônico (email) nas caixas de spam e lixeira. 

3.3.3. A prova deverá ser realizada em computador (IP) localizado em território nacional. 

3.3.4. Não será permitida a realização de prova em equipamentos móveis de qualquer tipo, como 

celulares, smartphones, tablets, e utilização de fone de ouvido, calculadora, protetores auriculares, relógio de 

pulso ou qualquer outro.  

3.3.5. A SBCM e a Fundep não se responsabilizam por quaisquer motivos de ordem técnica dos aparelhos 

eletrônicos, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, procedimento indevido do 

participante e / ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. É de responsabilidade exclusiva 

do participante, garantir os requisitos técnicos e de internet durante a realização da prova. 

3.3.6. A câmera filmará o candidato durante toda a realização da prova e fará capturas de imagem para o 

banco de imagem de avaliação e reconhecimento facial.  

3.3.7. O microfone fará gravação do áudio captado durante a realização da prova e será utilizado para o 

monitoramento e avaliação do candidato. 

3.3.8. Durante o período de realização da prova on-line, o navegador utilizado também desabilitará a 

utilização de outras funções e softwares no computador do candidato, não permitindo a consulta à internet ou 

acesso a softwares ou aplicativos. Ao candidato fica proibido manter seu computador conectado a mais de um 

monitor, ou conectado a um projetor ou qualquer outro equipamento não previsto em edital.  

3.3.9. A webcam do computador do candidato deve ser ajustada de forma que seu rosto esteja plenamente 

visível para o fiscal durante toda a prova, podendo o fiscal solicitar durante a realização do exame que o 

candidato ajuste o posicionamento da câmera. A câmera e o microfone devem estar descobertos e captando 

claramente imagem do candidato e som ambiente durante a realização da prova. 



 

 

 

 

3.3.10. Softwares como antivírus e firewall, que impeçam o acesso exclusivo do navegador seguro ao 

computador deverão ser desativados no período de realização da prova, a fim de evitar problemas de 

compatibilidade entre o navegador seguro e o software do equipamento do candidato.  

 

3.3.11. Todas as gravações realizadas durante o processo seletivo ficarão armazenadas pelo período de 4 

(quatro) anos em servidor seguro externo, que já atende completamente as exigências legais da LGPD – Lei 

Geral de Proteção de Dados, preservando todos os dados de qualquer candidato. O uso desses arquivos é de 

uso exclusivo da (entidade organizadora do concurso).  

 

3.3.11.1. Ao autorizar a captura de sua imagem e áudio durante a realização da prova o candidato concorda 

que manterá a SBCM e a Fundep isenta de quaisquer reclamações judiciais ou extrajudiciais.  

 

3.3.11.2. Essas imagens serão armazenadas em espaço virtual próprio e utilizadas pela equipe da SBCM e da 

Fundep para fins de reconhecimento facial no período de avaliação e para monitoramento dos candidatos 

durante a realização das provas, podendo ser utilizadas também para auditoria do certame, momento no qual, 

se constatada alguma das irregularidades descritas neste edital, o candidato será desclassificado.  

  

3.3.12 Caso ocorra uma falha de energia ou de conexão com a internet, a prova entrará em modo de 

gravação automática, sendo permitido ao candidato retomar sua prova, a partir da questão seguinte àquela em 

que parou quando houve a interrupção (sem acréscimo ao tempo total de prova). À questão em que não 

houver marcação de nenhuma alternativa será atribuída nota zero. Se for constatado que o candidato, 

deliberadamente, interrompeu a captura de áudio e/ou vídeo e/ou internet, a prova será finalizada 

automaticamente e o candidato eliminado.  

 

3.3.13. Durante a aplicação do Exame, a Comissão Organizadora da SBCM, com auxílio da equipe técnica 

responsável pela aplicação do Exame, terá a competência e discricionariedade para analisar situações 

excepcionais dos candidatos, como queda de energia, interrupção de equipamento ou outras situações de 

força maior para, se entender cabível autorizar a extensão, de forma razoável e proporcional, do tempo de 

realização de prova do candidato afetado.  

 



 

 

 

 

3.3.14. É responsabilidade do candidato, providenciar as condições técnicas para a execução da prova, e será 

eliminado deste exame o candidato que descumprir as regras relacionadas às obrigatoriedades de uso de 

equipamento e ao uso de equipamento proibido.  

 

3.4. DA REALIZAÇÃO DO PRÉ-TESTE  

  

3.4.1. Até o dia 14 de outubro de 2021 os candidatos considerados habilitados receberão, no endereço 

eletrônico (e-mail) que cadastraram na ficha de inscrição o manual do candidato com as instruções de 

instalação do dispositivo para realização da prova e senha de identificação.  

 

3.4.2. Os candidatos que não receberem confirmação da habilitação até a data disposta no 

item 3.4.1 deverão entrar em contato com a SBCM ou Gestão de Concursos/Fundep a partir do dia 

imediatamente seguinte e em até 48 (quarenta e oito) horas, pelos meios de contato disponíveis a fim de 

confirmar sua situação.  

 

3.4.3. O candidato, pessoalmente, fica obrigado a participar de, ao menos, um dos pré-testes previstos em 

Edital com o dispositivo de segurança previamente instalado, sob pena de não ser autorizada sua participação 

nas Provas. 

 

3.4.4. Todos os candidatos deverão enviar um documento com foto, preferencialmente recente (menos de 5 

anos), no momento do pré-teste, por intermédio do sistema informatizado.  

 

3.4.5. Ao candidato cabe a responsabilidade de instalação do dispositivo de segurança, participação nos pré-

testes e o atendimento aos requisitos mínimos de software e hardware previstos em Edital, no dia da prova.  

 

3.4.6. O pré-teste é o momento em que o candidato irá se familiarizar com o ambiente do exame e interagir 

com o fiscal humano. 

 

3.4.7. Independentemente da participação satisfatória do candidato no pré-teste, esse deverá assegurar que, 

no dia do exame, seja garantida a infraestrutura tecnológica do equipamento e conexão de internet, 

obedecendo-se aos requisitos mínimos previstos do Edital, em especial o especificado no item 3.3.1. 

 



 

 

 

 

3.4.8. Os pré-testes estão programados para as seguintes datas e horários: 

 

• 15/10/2021 das 17h30 às 18h30; ou 

• 22/10/2021 das 17h30 às 18h30. 

3.4.9. O dispositivo eletrônico utilizado e configurado, o ambiente e a infraestrutura para o pré-teste deve ser 

o mesmo que será utilizado na prova, sob pena de exclusão no certame.  

 

3.4.10. As datas e horários dos pré-testes também estarão disponíveis no manual do candidato. 

 

3.5. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS:  
  

3.5.1. A prova será acompanhada de forma on-line por Fiscais, de modo que qualquer ato de infração 

identificado durante a prova ou, posteriormente, poderá acarretar a desclassificação do candidato. 

 

3.5.2. Os candidatos deverão se conectar à plataforma de provas on-line a partir de uma hora e trinta minutos 

antes do horário previsto para a aplicação da prova. 

 

3.5.2.1. É obrigatória a conexão com antecedência mínima de pelo menos uma hora e trinta minutos do horário 

previsto para o início das Provas, devendo o candidato manter a plataforma logada até o início da aplicação. 

Não é necessário que o candidato permaneça em frente à câmera durante esse período, mas é necessário que 

a plataforma permaneça logada. Os candidatos deverão estar posicionados em frente à câmera 

impreterivelmente até as 08:00 horas (Horário de Brasília), sendo desclassificado o candidato que se 

posicionar posteriormente. 

 

3.5.3. O login de acesso à prova enviado ao candidato é intransferível e restrito ao candidato que a realizará, 

sendo vedada a utilização dos serviços em conta compartilhada.  

 

3.5.4. A conexão simultânea de dois ou mais candidatos com o mesmo login sujeitará aos infratores o 

bloqueio dos acessos e impedimento de acesso à prova, com desclassificação dos candidatos.  

 

3.5.5. Não é permitida a realização do Exame no mesmo ambiente por mais de um candidato, portanto, é de 

responsabilidade do candidato a escolha de ambiente físico que propicie a sua participação sem interferência 



 

 

 

 

de terceiros e/ou outros candidatos inscritos no Exame. O sistema é programado para identificar qualquer tipo 

de fraude, que, se apurada e confirmada, ainda que posterior à finalização do Exame levará à desclassificação 

dos candidatos envolvidos. 

 

3.5.6. O candidato deve se certificar de que está em um local calmo e silencioso, com assento confortável, 

com o computador adequadamente apoiado, mesa de tamanho adequado, sem presença de terceiros, em um 

ambiente bem iluminado e arejado, com iluminação apropriada no seu rosto e adequadamente vestido. 

 

3.5.7. O candidato não poderá fazer uso de máscara no ambiente on-line de prova para não prejudicar a 

identificação por leitura facial. O uso de máscara é um meio de proteção individual em espaços públicos e 

privados durante a pandemia do novo coronavirus, entretanto, o candidato não terá riscos de contaminação 

devido ao isolamento, tendo em vista que não é permitida a presença de terceiros no local/ambiente de prova. 

Da mesma forma não poderá fazer uso de óculos escuro, chapéu ou qualquer outro apetrecho que encubra 

total ou parcialmente a cabeça, pescoço ou face.  

 

3.5.8. A confirmação de presença será feita por meio do acesso à plataforma de provas on-line mediante 

verificação da identificação do candidato.  

 

3.5.8.1. A identificação será atestada por qualquer dos seguintes documentos, “com foto”: carteira de 

identidade; CNH, carteira profissional; passaporte; carteira de identificação funcional. 

 

3.5.8.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, modelo 

antigo da Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Estudante, Carteira de Trabalho e Previdência Social 

sem foto, Certificado de Dispensa do Serviço Militar, carteira funcional sem valor de identidade ou documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e também não será aceita cópia de documento de identidade, 

ainda que autenticada. 

 

3.5.9. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada das provas acima descritas nem será justificada 

falta, sendo considerado eliminado do Exame, o candidato que faltar às provas, não cumprir os horários 

estabelecidos ou se ausentar sem autorização expressa. 

 

3.5.10. Nenhum candidato fará a prova fora do dia e horário fixados.  



 

 

 

 

 

3.5.11. Será eliminado deste Exame o candidato que se apresentar após o início das provas. Não será 

permitido ao candidato prestar provas fora da data ou do horário estabelecidos.  

  

3.5.12. Não será admitido o ingresso de candidatos no ambiente de prova online após o horário fixado para 

seu início.  

  

3.5.13. Período de sigilo – O candidato deve permanecer no ambiente de realização das provas por 2 (dois) 

hora e 30 (trinta) minutos do início das provas, não podendo encerrar seu teste antes desse tempo, sendo 

obrigatória sua presença no local e a observância irrestrita das normas deste edital.  

 

3.5.13.1 Não poderá o candidato encerrar a sessão na plataforma de provas mesmo que tenha concluído o 

exame antes do tempo mínimo, não podendo se ausentar da visão da webcam antes do encerramento deste 

prazo de sigilo.  

 

3.5.14. Após iniciado o Exame, o candidato somente poderá deixar o campo de visão da webcam de seu 

computador mediante autorização prévia do fiscal e após encerrar a questão em andamento.  

  

3.5.15. O local / ambiente onde o candidato esteja acomodado para prestar o Exame deve ser como uma sala 

de provas durante todo o momento da duração do teste, não devendo ninguém falar com o candidato, nem 

dele estar próximo e / ou emitir ruídos. 

 

3.5.16. Ao candidato é permitido tomar água e comer alimentos adequados a fim de evitar deslocamentos. 

Somente serão permitidos recipientes de armazenamento de comidas e bebidas fabricadas com material 

transparente e sem rótulos que impeçam a visualização de seu conteúdo. 

 

3.5.17. Em caso de necessidades fisiológicas / biológicas, o candidato deverá solicitar ao aplicador de provas, 

por meio da plataforma, que sua prova seja interrompida, devendo deixar o ambiente monitorado apenas 

quando autorizado pelo fiscal e quando encerrar a questão em análise.  

  



3.5.18. O intervalo entre as interrupções para necessidades fisiológicas / biológicas deverá obedecer às regras 

estabelecidas no começo do exame. O tempo total de prova não será alterado, ou seja, o tempo utilizado para 

as necessidades fisiológicas / biológicas não será reposto.  

3.5.19. Caso algum comportamento considerado suspeito ou irregular seja identificado pelo fiscal caberá ao 

mesmo alertar, pausar e finalizar a prova do candidato. Essas eventuais intervenções contemplam o tempo 

total de prova.  

3.5.20. Somente será permitida a comunicação entre o candidato e o fiscal durante o período de realização 

das provas. Qualquer outro tipo de comunicação será considerado transgressão às normas do edital, sendo o 

candidato desligado do concurso. Os casos excepcionais e suas autorizações constam do conteúdo deste 

edital, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, ou quaisquer outros 

meios, sendo vetada a continuidade da prestação das provas em caso de descumprimento.  

3.5.21. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, 

chapéu, gorro, lenço ou similares.  

3.5.22. Quando, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico ou por 

investigação policial, ter o candidato utilizado meios ilícitos, sua prova será anulada e ele será 

automaticamente eliminado deste Exame.  

3.5.23. Todo e qualquer acontecimento ocorrido durante a realização da prova será registrado pelo fiscal em 

ata. 

3.5.24. As decisões sobre eventual eliminação, em razão de conduta do candidato em desacordo com o edital, 

poderão ser adotadas no curso da realização da prova, ou posteriormente, a partir do exame das gravações.  

3.5.25. Todas as questões serão exibidas de forma aleatória aos candidatos, não havendo sequenciamento de 

temáticas. 

3.5.26. Não será possível que o candidato opte pela ordem das questões, devendo seguir a predefinição do 

sistema.  



 

 

 

 

 

3.5.27. Não é possível o retorno a questões anteriores. 

 

3.5.28. Não será possível que o candidato transite livremente pelas questões da prova, ou seja, não será 

possível deixar uma questão em branco e depois retornar para respondê-la.  

 

3.5.29. Cada questão deve ser respondida e salva para acesso à próxima questão da prova.  

 

3.5.30. Caso o candidato identifique quaisquer problemas com relação ao conteúdo de alguma questão e/ou 

alternativa de resposta, poderá, após a realização da prova, impetrar recurso devidamente fundamentado, 

conforme estabelecido no item 5.1. 

 

3.5.31. O tempo total de prova será indicado em cronômetro localizado no ambiente de realização. Caso 

alguma questão não seja respondida dentro do tempo total da prova, será a ela atribuída nota zero e a prova 

encerrada automaticamente. 

 

3.5.32. A questão que for “salva” pelo candidato será considerada concluída. 

 

3.5.33. As questões não respondidas pelos candidatos receberão nota zero. 

 

3.5.34. Em hipótese alguma haverá possibilidade de revisão da resposta salva por erro do candidato. 

 

3.5.35. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados nos instrumentos de 

aplicação da Prova, em especial seu nome e a prova a que será submetido. 

 

3.6. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO: 
 
3.6.1. O candidato que desrespeitar qualquer item desse edital terá as suas provas anuladas e será eliminado 

do Exame. Também será eliminado se:  
 

• Apresentar-se após o início das provas;  



 

 

 

 

• Fizer uso ou portar, mesmo que desligados, qualquer outro dispositivo eletrônico além do computador em 

que se está prestando o teste; quais sejam: telefone, telefone celular, fone de ouvido, relógios digitais, 

pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor / 

receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico;  

• Realizar a prova em espaço físico compartilhado com outro candidato; 

• Deixar de atender às normas contidas na Prova e às demais orientações expedidas pela (entidade 

organizadora do concurso);  

• Ausentar-se do ambiente de provas sem autorização do fiscal, ou antes, de decorrido o período fixado para 

a sua saída; 

• For constatado que o candidato, deliberadamente, interrompeu a captura de áudio e/ou vídeo e/ou internet; 

• Durante o período das provas, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, 

verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;  

• Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;  

• Desrespeitar qualquer membro da equipe de aplicação da prova, as autoridades presentes e/ou os 

candidatos, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;  

• Fizer anotação de informações relativas às perguntas e respostas, sendo proibido o uso de papel e caneta 

ou objeto semelhante;  

• For constatado após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato 

utilizado de processos ilícitos na realização das mesmas. 

 
3.6.2. Todo e qualquer acontecimento ocorrido durante a realização da prova será registrado pelo fiscal na 

ata da sala. Caso o candidato tenha a prova suspensa por qualquer ato considerado suspeito ou irregular, 

estará automaticamente eliminado. 

 

3.6.3. Caso seja constatada fraude na prestação de informações e/ou na apresentação de documento, o 

candidato será eliminado do concurso e terá suspenso o direito à nova inscrição por 1 ano, independentemente 

do obrigatório encaminhamento ao CRM. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bibliografia recomendada: 
BICKLEY L. S. Bates - propedêutica médica. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2015.  

 

GOLDMAN L, SCHAFER AI (eds). Goldman-Cecil Medicina. 25. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2018.  

 

LOPES A. C. Diagnóstico e tratamento. São Paulo: Atheneu; 2013. 6 volumes.  

 

LOPES A. C. Tratado de clínica médica. 3.ed. São Paulo: Roca; 2015. 2 volumes.  

 

JAMESON, J. Larry. FAUCI, Anthony S. KASPER, Dennis L. HAUSER Stephen L. LONGO Dan L. LOSCALZO 

Joseph. Harrison's Principles of Internal Medicine. 20º Ed. 2019.  

 

PAPADAKIS M. A. MCPHEE S. J. Current medical diagnosis and treatment.58.ed. New York: McGraw-Hill; 

2019.  

 

Diretrizes brasileiras das Sociedades de Especialidades clínicas reconhecidas pela AMB, valendo a mais atual, 

com suas respectivas atualizações.  

 

Diretrizes do Colégio Americano de Clínica Médica, valendo as mais atuais, com suas respectivas 

atualizações.  

 
 
4 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 A Comissão de Título de Especialista realizará a conferência da documentação enviada pelo candidato. 

• Caso a inscrição seja indeferida, a SBCM restituirá 30% do montante referente ao pagamento da inscrição. 

• No caso de desistência documentada até 10 dias corridos antes da prova escrita, serão restituídos 50% do 

montante referente ao pagamento da inscrição. 

• No caso de ausência no dia do concurso, não será realizada a devolução de qualquer quantia do valor 

pago. 

 



 

 

 

 

4.1.1 O candidato deverá certificar-se de que a documentação enviada está completa, pois não será permitida 

a inclusão de novos itens após o prazo previsto no item 1.2.3.1. 

 

4.1.2 A lista de aprovados no concurso estará disponível no prazo de 30 dias, em 30 de novembro de 2021, 

no site da SBCM. 

 

4.1.3 Será considerado aprovado no concurso o candidato que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete 

pontos). 

 

4.1.4 O aprovado receberá por e-mail a declaração oficial de aprovação e a carta informativa para a confecção 

do diploma. 

 

4.1.5 O candidato assume a responsabilidade jurídica por todas as informações por ele fornecidas, bem como 

eventuais erros ou omissões. 

 

4.1.6 A SBCM não se responsabiliza por: 

a) Avisos não recebidos por conta de caixa postal eletrônica indisponível, bloqueios do anti-spam ou 

similares, e endereço de correio eletrônico digitado incorretamente. 

b) Problemas no decorrer de qualquer atividade da seleção oriundas do descumprimento às regras descritas 

neste Edital. 

c) Qualquer informação não recebida, em decorrência de problemas nos computadores ou equipamentos 

eletrônicos usados pelos participantes. 

d) Falhas de comunicação nos serviços de banda larga, conexões 2G/3G/4G, LTE, EDGE, WAP e TDMA. 

e) Fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados (informações, upload de 

documentos etc.) para nossos sistemas ou servidores de rede computacional. 

f) Questões de ordem técnica dos computadores que impliquem falha de comunicação no envio dos dados e 

congestionamento de linhas de comunicação. 

g) Falhas dos correspondentes bancários. 

h) Qualquer outro fator não especificado que dificulte ou inviabilize a participação do interessado. 

 

 

 



5 DO RECURSO 

5.1 O recurso referente ao resultado do concurso deverá ser encaminhado exclusivamente para 

concursos@sbcm.org.br no prazo de 2 dias corridos após divulgação, identificando o assunto do e-mail como 

“RECURSO”. Não serão considerados recursos encaminhados para e-mails distintos, ainda que sob domínio 

da @sbcm.org.br. Não serão também admitidos recursos recebidos por via física, presencial ou postal.  

5.2 O parecer referente ao recurso do resultado ocorrerá em até 30 dias, a contar da data do último dia para o 

envio. Não serão aceitos recursos encaminhados após a data estipulada. 

5.3 Fica eleito o Foro da Comarca da capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 

oriundas do presente edital e de sua execução, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

6 Documentos necessários ao candidato que cursou Residência Médica no exterior: 

6.1 Chancela do consulado do local de emissão. 

6.2 Tradução juramentada (para documentos que não estejam em português). 

6.3 Registro em títulos e documentos, em cartório. 

7 Documentação necessária para candidatos portadores de necessidades especiais: 

7.1 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão da avaliação em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova e à nota mínima exigida. 

7.2 Será necessário encaminhar junto da documentação de inscrição um parecer emitido por especialista da 

área, indicando o CID e quais as condições necessárias para o candidato realizar a prova. 

mailto:concursos@sbcm.org.br


RESUMO DAS DATAS IMPORTANTES DO CONCURSO 
CALENDÁRIO 

16 de julho de 2021 − Início das inscrições. 

30 de setembro de 2021 − Encerramento das inscrições. 

13 de outubro de 2021 − Lista de aptos para a prova escrita. 

31 de outubro de 2021 − Prova escrita on-line. 

30 de novembro de 2021 − Resultado final. 

01 e 02 de dezembro de 2021 − Recurso do resultado. 

20 de dezembro de 2021 − Resposta do recurso do resultado. 

TAXA DE INSCRIÇÃO: 
Sócios adimplentes da SBCM e AMB: R$ 1.000,00. 

Sócios adimplentes da SBCM ou AMB: R$ 1.500,00. 

Residentes de Clínica Médica reconhecida pelo MEC (concluída em 2019/2020): R$ 750,00 

Estagiários de Clínica Médica (em instituições CREDENCIADAS a SBCM, que concluíram em 
2019/2020): R$ 750,00  

Não sócios: R$ 1.950,00 



ANEXO I 

Declaração de Experiência Profissional 

(Declaração em papel timbrado da empresa constando o endereço completo) 

  

   

Cidade, ______________________. 

(data) 

 

 

Declaração 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que o(a) Dr.(a) ___________________________________, 

portador(a) do documento de identidade nº _____________________________, CPF 

nº ___________________________ e CRM nº____________ desempenha(ou) a função como 

Médico Clínico/Médico da Especialidade de Clínica Médica neste hospital/instituição no período 

de XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX. 

 

 

Declaro que as informações acima são verdadeiras.  

 

 

 

 

Assinatura do responsável pela declaração  

_____________________________________________________  

Nome completo do responsável pela declaração  

Cargo na empresa/instituição  

Telefone para contato  

  

  

Carimbo constando o CNPJ do hospital/instituição.  

 

 


