
 

 

 

 

Errata 01 – Edital para obtenção do Certificado de Área de Atuação em Pneumologia Pediátrica 

2018 

 

 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT e Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP 

no uso de suas atribuições, publica a errata 01 junto ao edital para obtenção do Certificado de Área 

de Atuação em Pneumologia Pediátrica 2018 para nele constar que: 

 

 

ONDE LÊ-SE: 
 

2. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA AS INSCRIÇÕES  

Para processar a inscrição é necessário preencher a ficha de inscrição on-line no site 

www.sbpt.org.br imprimi-la e juntá-la ao comprovante de pagamento da inscrição e cópias 

autenticadas da documentação listada a seguir: 

 

2.1. O candidato deverá estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (portar CRM definitivo), 

com certidão de regularidade para o exercício profissional atualizada (emitida há no máximo 30 dias 

antes da data final para inscrição);  

 

2.2. Certificado de Residência Médica e/ou Título de Especialista em Pediatria (TEP) pela SBP/AMB; 

ou Certificado de Residência Médica e/ou Título de Especialista em Pneumologia pela SBPT/AMB; 

 

2.3. Documentar a formação na especialidade e/ou área de atuação igual ao previsto na Resolução 

CFM em vigor, de acordo com os itens e subitens 2.3.1 a 2.3.4 deste edital: 

 

2.3.1. Certificado de conclusão de Residência em Pneumologia Pediátrica reconhecida pela 

Comissão Nacional de Residência Médica conferido pela Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM)  

2.3.1.1. O programa de Residência Médica em Pneumologia Pediátrica reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica/CNRM com duração de um ano é aceito somente para quem 

concluiu até março de 2012, após este período o programa deverá ser de dois anos. 

 

ou 

 

2.3.2. Declaração do coordenador do Programa de Residência Médica, devendo constar o período 

de realização, para candidatos que terminam o Programa de Residência Médica em Pneumologia 

Pediátrica – CNRM/MEC até julho de 2018. Ao emitir a declaração, o coordenador deve considerar 

que o residente, necessariamente, concluirá o Programa de Residência Médica até  juhlo de 2018.  

2.3.2.1. O programa de Residência Médica em Pneumologia Pediátrica reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica/CNRM com duração de um ano é aceito somente para quem 

concluiu até março de 2012, após este período o programa deverá ser de dois anos. 



 

 

ou  

 

2.3.3. Certificado de conclusão da Especialização em Pneumologia Pediátrica finalizada até março 

de 2012, com duração pelo período mínimo de 01 (um) ano, realizada em Território Brasileiro e em 

Instituição Brasileira de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 1800 

horas. (Anexar ao certificado uma declaração em papel timbrado, assinada pelo Diretor ou Chefe do 

setor da Instituição de Ensino, contendo o programa do curso e a carga horária das aulas práticas, 

teóricas e teórico-práticas)  

 

ou 

 

2.3.4. Certificado de conclusão da Especialização em Pneumologia Pediátrica finalizada após março 

de 2012, realizada em Território Brasileiro e em Instituição Brasileira de Ensino Superior 

reconhecida pelo MEC, com duração pelo período de 02 (dois) anos, com carga horária mínima de 

1800 horas. (Anexar ao certificado uma declaração em papel timbrado, assinada pelo Diretor ou 

Chefe do setor da Instituição de Ensino, contendo o programa do curso e a carga horária das aulas 

práticas, teóricas e teórico-práticas)  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
CRONOGRAMA GERAL  

Data Atividade Horário Forma/Local 

A partir da 

publicação 

Abertura da inscrição  Online: www.sbpt.org.br  

04/06/2018 Encerramento da inscrição 17:00 

(Brasília) 

Online: www.sbpt.org.br  

Depósito ou transferência taxa 

inscrição 

08/06/2018 Encerramento para encaminhar a 

inscrição 

Postagem Sedex ou Fedex  

04/08/2018 Aplicação das provas objetiva e teórico-

prática 

08h às 

18h 

Local do Congresso SBPT 2018 

- Goiânia 

06/08/2018 Gabarito – preliminar prova objetiva 14h Online: www.sbpt.org.br 

09/08/2018 Data limite para encaminhar recurso (s) Postagem Encaminhar conforme disposto 

no Edital 

08/10/2018 Divulgação do resultado do(s) 

recurso(s)/Gabarito final 

14:00 Online: www.sbpt.org.br  

02/11/2018 Resultado final 14:00 Online: www.sbpt.org.br  

 

3.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

 

3.2. As inscrições serão realizadas até o dia 04/06/2018, valendo a data de postagem dos 

documentos obrigatoriamente via SEDEX. 

3.3. O candidato deverá pagar o valor da inscrição, conforme segue: 

• Sócios quites com a SBPT/SBP/AMB: R$ 900,00  

• Não-sócios: R$ 1250,00 



 

 

3.4. O candidato deverá enviar ficha de inscrição preenchida e o comprovante de depósito ou 

transferência bancária (Banco Bradesco, ag. 0241 conta corrente 99005-2) juntamente com toda a 

documentação pertinente (vide itens 3 e 4) via SEDEX para a Sociedade Brasileira de Pneumologia 

e Tisiologia: SCS – Setor Comercial Sul, QD. 01, Bloco K, salas 203 e 204, Ed. Denasa – Brasília - 

DF – CEP 70398-900. 

 

LEIA-SE: 

2. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA AS INSCRIÇÕES  

 

Para processar a inscrição é necessário preencher a ficha de inscrição on-line no site 

www.sbpt.org.br imprimi-la e juntá-la ao comprovante de pagamento da inscrição e cópias 

autenticadas da documentação listada a seguir: 

 

2.1. O candidato deverá estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (portar CRM definitivo), 

com certidão de regularidade para o exercício profissional atualizada (emitida há no máximo 30 dias 

antes da data final para inscrição);  

 

2.2. Certificado de Residência Médica e/ou Título de Especialista em Pediatria (TEP) pela SBP/AMB; 

ou Certificado de Residência Médica e/ou Título de Especialista em Pneumologia pela SBPT/AMB; 

 

2.3. Documentar a formação na especialidade e/ou área de atuação igual ao previsto na Resolução 

CFM em vigor, de acordo com os itens e subitens 2.3.1 a 2.3.4 deste edital: 

 

2.3.1. Certificado de conclusão de Residência em Pneumologia Pediátrica reconhecida pela 

Comissão Nacional de Residência Médica conferido pela Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM)  

2.3.1.1. O programa de Residência Médica em Pneumologia Pediátrica reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica/CNRM com duração de um ano é aceito somente para quem 

concluiu até março de 2012, após este período o programa deverá ser de dois anos. 

ou 

 

2.3.2. Declaração do coordenador do Programa de Residência Médica, devendo constar o período 

de realização, para candidatos que terminam o Programa de Residência Médica em Pneumologia 

Pediátrica – CNRM/MEC até julho de 2018. Ao emitir a declaração, o coordenador deve considerar 

que o residente, necessariamente, concluirá o Programa de Residência Médica até  juhlo de 2018.  

2.3.2.1. O programa de Residência Médica em Pneumologia Pediátrica reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica/CNRM com duração de um ano é aceito somente para quem 

concluiu até março de 2012, após este período o programa deverá ser de dois anos. 

 

ou  

 

2.3.3. Certificado de conclusão da Especialização em Pneumologia Pediátrica finalizada até março 

de 2012, com duração pelo período mínimo de 01 (um) ano, realizada em Território Brasileiro e em 



 

Instituição Brasileira de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 1800 

horas. (Anexar ao certificado uma declaração em papel timbrado, assinada pelo Diretor ou Chefe do 

setor da Instituição de Ensino, contendo o programa do curso e a carga horária das aulas práticas, 

teóricas e teórico-práticas)  

 

ou 

 

2.3.4. Certificado de conclusão da Especialização em Pneumologia Pediátrica finalizada após março 

de 2012, realizada em Território Brasileiro e em Instituição Brasileira de Ensino Superior 

reconhecida pelo MEC, com duração pelo período de 02 (dois) anos, com carga horária mínima de 

1800 horas. (Anexar ao certificado uma declaração em papel timbrado, assinada pelo Diretor ou 

Chefe do setor da Instituição de Ensino, contendo o programa do curso e a carga horária das aulas 

práticas, teóricas e teórico-práticas) 

 

ou 

 

2.3.5. Comprovação de treinamento/capacitação na área de pneumologia pediátrica por meio de 

atividades profissionais realizadas nos últimos 4 (quatro) anos (a partir de 01 de janeiro de 2013). É 

obrigatório constar a experiência em ambulatório de Pneumologia pediátrica, incluindo centro de 

referência em Fibrose cística, enfermaria, UTI pediátrica e laboratório de função pulmonar, 

realizadas em um período de tempo mínimo equivalente a duas vezes o recomendado pela CME, 

que em conformidade com a Resolução CFM nº 2162/2017 é de 02 anos, ou seja, deverá 

comprovar 04 anos de atividades profissionais documentada através de uma declaração original ou 

cópia autenticada, em papel timbrado da(s) Instituição(ões), assinada pelo médico responsável 

pelo(s) serviço(s) que descreva e ateste a sua experiência em todas as áreas acima descritas. Além 

disso, deverá o candidato ser apresentado por 2 (dois) médicos portadores do Certificado de Área 

de Atuação em Pneumologia pediátrica conferido pela AMB/ SBP através de uma declaração. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
CRONOGRAMA GERAL  

Data Atividade Horário Forma/Local 

A partir da 

publicação 

Abertura da inscrição  Online: www.sbpt.org.br  

04/07/2018 Encerramento da inscrição 17:00 

(Brasília) 

Online: www.sbpt.org.br  

Depósito ou transferência taxa 

inscrição 

08/07/2018 Encerramento para encaminhar a 

inscrição 

Postagem Sedex ou Fedex  

04/08/2018 Aplicação das provas objetiva e 

teórico-prática 

08h às 18h Local do Congresso SBPT 

2018 - Goiânia 

06/08/2018 Gabarito – preliminar prova objetiva 14h Online: www.sbpt.org.br 

09/08/2018 Data limite para encaminhar recurso (s) Postagem Encaminhar conforme disposto 

no Edital 

08/10/2018 Divulgação do resultado do(s) 

recurso(s)/Gabarito final 

14:00 Online: www.sbpt.org.br  

02/11/2018 Resultado final 14:00 Online: www.sbpt.org.br  



 

 

 

3.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

3.2. As inscrições serão realizadas até o dia 04/07/2018, valendo a data de postagem dos 

documentos obrigatoriamente via SEDEX. 

3.3. O candidato deverá pagar o valor da inscrição, conforme segue: 

• Sócios quites com a SBPT/SBP/AMB: R$ 900,00  

• Não-sócios: R$ 1250,00 

 

3.4. O candidato deverá enviar ficha de inscrição preenchida e o comprovante de depósito ou 

transferência bancária (Banco Itau, ag. 0522 conta corrente 16710-5), juntamente com toda a 

documentação pertinente (vide itens 3 e 4) via SEDEX para a Sociedade Brasileira de Pneumologia 

e Tisiologia: SCS – Setor Comercial Sul, QD. 01, Bloco K, salas 203 e 204, Ed. Denasa – Brasília - 

DF – CEP 70398-900. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

  Benedito Francisco Cabral Júnior                                                

      Secretário – Geral da SBPT 

 

 

 

 

       Edson Ferreira Liberal                                                   

   2º Vice-Presidente da SBP 


