
 

 

Brasília – DF, 12 de agosto de 2022. 
 

ERRATA  
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA - 
SBPT 

EDITAL DO EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO 
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA 2022 

 
No item abaixo onde lê-se 

1.1 DO CRONOGRAMA GERAL  
 
 

  

Data Atividade Horário Forma/ Local 

04/08/2022 Abertura da inscrição 
A partir das 

9h00 

Ambiente on-line de inscrição, 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

08/09/2022 
Encerramento da 
inscrição  

Até 17h00 
Ambiente on-line de inscrição, 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

08/09/2022 

Data limite para 
emissão (até às 17h) 
e pagamento do 
boleto de inscrição 
(horário bancário) 

17h00 e  
horário 

bancário 

Emissão do boleto - site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

26/09/2022 
Resultado da 
inscrição deferida e 
da condição especial 

A partir das 
17h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 
www.sbpt.org.br 

26/09/2022 

Envio do Manual do 
Candidato e início do 
período de teste da 
plataforma 

A partir das 
17h00 

Email do candidato 

26/09/2022 

Início do período dos 
recursos da inscrição 
indeferida e da 
condição especial. 

A partir das 
17h00 

site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 
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28/09/2022 

Término do período 
dos recursos da 
inscrição indeferida e 
da condição 
especial. 

Até 17h00 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

03/10/2022 

Resultado pós 
recurso da inscrição 
deferida e da 
condição especial 

A partir das 
17h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

www.sbpt.org.br 

07/10/2022 
Disponibilização do 
CDI do candidato 

A partir das 
14h 

site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

12/10/2022 Aplicação da prova 
Escrita (teórica) 

08h00 às 
12h00 

Ambiente eletrônico de prova  

12/10/2022 Aplicação da prova 
Teórico-Prática 

14h00 às 
18h00 

Ambiente eletrônico de prova 

12/10/2022 

Envio do gabarito da 
prova escrita do 
candidato (espelho 
de respostas) e 
divulgação dos 
Cadernos de Provas 

Em até 2h 
após o 

encerramento 
de todo o 

processo das 
provas 

Enviado para o email do 
candidato 

12/10/2022 

Disponibilização dos 
gabaritos: Prova 
Escrita e Teórico-
prático  

20h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

www.sbpt.org.br 

12/10/2022 Início período dos 
recursos contra o 
gabarito da prova 
Escrita e Teórico-
prática 

20h00 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

14/10/2022 Término período dos 
recursos contra o 
gabarito da prova 
Escrita e Teórico-
prática 

20h00 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

DocuSign Envelope ID: B7102F70-DDC2-44AD-A2DF-D1A7A6B06C5E

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.sbpt.org.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.sbpt.org.br/


 

 

16/11/2022 Resultado dos 
recursos contra o 
gabarito da prova 
Escrita e Teórico-
prática 

A partir das 
16h00 

site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

16/11/2022 Divulgação do 
Resultado Final 

A partir das 
16h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

www.sbpt.org.br 

16/11/2022 Início do período 
dos recursos contra 
o Resultado Final  

A partir das 
16h00 

site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

18/11/2022 Término período dos 
recursos contra o 
Resultado Final  

Até as 16h00 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

02/12/2022 Resultado Final do 
Exame 17h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

www.sbpt.org.br 
 
Agora lê-se 
 

1.2 DO CRONGORAMA GERAL  
 

  

Data Atividade Horário Forma/ Local 

04/08/2022 Abertura da inscrição 
A partir das 

9h00 

Ambiente on-line de inscrição, 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

08/09/2022 
Encerramento da 
inscrição  

Até 17h00 
Ambiente on-line de inscrição, 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

08/09/2022 

Data limite para 
emissão (até as 17h) e 
pagamento do boleto 
de inscrição (horário 
bancário) 

17h00 e  
horário 

bancário 

Emissão do boleto - site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 
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26/09/2022 
Resultado da inscrição 
deferida e da condição 
especial 

A partir das 
17h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 
www.sbpt.org.br 

26/09/2022 

Envio do Manual do 
Candidato e início do 
período de teste da 
plataforma 

A partir das 
17h00 

Email do candidato 

26/09/2022 

Início período dos 
recurso da inscrição 
indeferida e da 
condição especial. 

A partir das 
17h00 

site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

28/09/2022 

Término período dos 
recurso da inscrição 
indeferida e da 
condição especial. 

Até 17h00 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

03/10/2022 
Resultado pós recurso 
da inscrição deferida e 
da condição especial 

A partir das 
17h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

www.sbpt.org.br 

07/10/2022 
Disponibilização do 
CDI do candidato 

A partir das 
14h 

site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

12/10/2022 Aplicação da Prova 
Escrita (teórica) 

08h00 às 
12h00 

Ambiente eletrônico de prova  

12/10/2022 Aplicação da prova 
Teórico-Prática 

14h00 às 
18h00 

Ambiente eletrônico de prova 

12/10/2022 

Envio do gabarito da 
prova escrita e 
Teórico- Prática do 
candidato (espelho de 
respostas) e 
divulgação dos 
Cadernos de Provas 

Em até 2h 
após o 

encerramento 
de todo o 

processo das 
provas 

Enviado para o email do 
candidato 

12/10/2022 

Disponibilização dos 
gabaritos: Prova 
Escrita e Teórico-
prático  

20h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

www.sbpt.org.br 
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12/10/2022 Início período dos 
recurso (s) contra o  
gabarito da Prova 
Escrita e Teórico-
prática 

20h00 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

14/10/2022 Término período dos 
recurso (s) contra o  
gabarito da Prova 
Escrita e Teórico-
prática 

20h00 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

16/11/2022 Resultado do (s) 
recurso (s) contra o  
gabarito da Prova 
Escrita e Teórico-
prática 

A partir das 
16h00 

site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

16/11/2022 Divulgação do 
Resultado Final com a 
pontuação da Análise 
do Currículo 

A partir das 
16h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

www.sbpt.org.br 

16/11/2022 Início período dos 
recurso (s) contra o 
Resultado Final com a 
pontuação da Análise 
do Currículo 

A partir das 
16h00 

site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

18/11/2022 Término período dos 
recurso (s) contra o 
Resultado Final com a 
pontuação da Análise 
do Currículo 

Até as 16h00 
site:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

02/12/2022 Resultado Final do 
Exame 17h00 

sites:  
www.gestaodeconcursos.com.br 

www.sbpt.org.br 

 
Onde lê-se 

8. DO EXAME DE SUFICIÊNCIA 
 
8.1. O Exame compreenderá 03 (três) partes: Prova Escrita, Prova Prática e Análise 
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de Currículo e obedecerá às seguintes disposições: 
 
8.1.1. PROVA ESCRITA 
 

A prova escrita (teórica) será realizada por meio eletrônico, em plataforma de 
aplicação de prova on-line a ser contratada pela SBPT, garantindo a lisura, a ética 
e a segurança da avaliação do candidato e constará de 80 (oitenta) questões 
objetivas, com 4 (quatro) alternativas cada, e apenas uma opção correta, a serem 
respondidas em até 4 horas (incluindo o tempo de preenchimento da folha de 
respostas). A nota da prova escrita será calculada com base na pontuação total 
obtida, na escala de 0,00 a 12,00 (zero a doze) pontos, utilizando-se duas casas 
decimais.  
 
8.1.2. PROVA PRÁTICA  
 

A prova teórico-prática constará de situações clínicas, com questões e/ou tarefas 
que devem ser finalizadas em tempo pré-determinado.  
Para cada situação clínica a adequação e completude das respostas, das 
habilidades práticas e de comunicação escrita demonstradas pelo candidato, terá 
como base de julgamento um padrão de resposta pré-estabelecido, baseado nas 
referências sugeridas; A nota da prova prática será calculada com base na 
pontuação total obtida, na escala de 0,00 a 6,00 (zero a seis) pontos.  
 
AGORA LÊ-SE 
 
8. DO EXAME DE SUFICIÊNCIA 
 
8.1. O Exame compreenderá 03 (três) partes: Prova Escrita, Prova Prática e Análise 
de Currículo e obedecerá às seguintes disposições: 
 
8.1.1. PROVA ESCRITA (TEÓRICA) 
 

A prova escrita (teórica) será realizada por meio eletrônico, em plataforma de 
aplicação de prova on-line a ser contratada pela SBPT, garantindo a lisura, a 
eticidade e a segurança da avaliação do candidato e constará de 80 (oitenta) 
questões objetivas, com 4 (quatro) alternativas cada, e apenas uma opção correta, 
a serem respondidas em até 4 horas. nota da prova escrita será calculada com 
base na pontuação total obtida, na escala de 0,00 a 12,00 (zero a doze) pontos, 
utilizando-se duas casas decimais.  
 
8.1.2. PROVA PRÁTICA  (TÉORICO-PRÁTICA) 
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A prova teórico-prática constará de situações clínicas, com questões e/ou tarefas 
que devem ser finalizadas em tempo pré-determinado.  
Para cada situação clínica a adequação e completude das respostas, das 
habilidades práticas e de comunicação escrita demonstradas pelo candidato, terá 
como base de julgamento um padrão de resposta pré-estabelecido, baseado nas 
referências sugeridas; A nota da prova prática será calculada com base na 
pontuação total obtida, na escala de 0,00 a 6,00 (zero a seis) pontos.  
 
8.2 O candidato terá que responder cada questão que se apresentar, no tempo 
determinado no Edital, não sendo permitido retornar para rever ou refazer 
questões. Também não poderá avançar sem responder.  
8.2.1 Cada questão deve ser respondida para acesso à próxima. Ao seguir para a 
próxima questão, a resposta é automaticamente salva para acesso à próxima 
questão da prova.  
8.2.3A questão que for salva pelo candidato será considerada concluída, mesmo 
com alegada marcação ou fechamento equivocado.  
8.2.4 Em hipótese alguma haverá possibilidade de revisão da resposta salva ou 
fechada. 
 

 
 
 
Dra. Clarice Guimarães Freitas                                                                                              
SECRETÁRIO – GERAL DA SBPT                                      
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