Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT
EXAME

DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM

PNEUMOLOGIA
CATEGORIA ESPECIAL - 2020

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA – SBPT, em
convênio com a ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA - AMB, por meio de sua
Comissão de Ensino, em cumprimento às suas atribuições estatutárias, torna pública
a realização do Exame de Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em
Pneumologia, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Exame será regido por este Edital, previamente aprovado pela Associação Médica
Brasileira – AMB e será executado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia – SBPT.
DATA DA PROVA
19/04/2020
LOCAL
Centro de Convenções Rebouças - São Paulo - SP
2. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA AS INSCRIÇÕES
O candidato deverá:
2.1. estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (portar CRM definitivo);
2.2. ter se formado em Medicina até o ano de 2009
2.3.

O candidato deverá comprovar que está exercendo atividades na
especialidade de Pneumologia por período mínimo de 08 anos.

2.4. Apresentar Curriculum vitae resumido, informando as atividades realizadas
somente nos últimos 05 (cinco) anos (a partir de janeiro de 2015, inclusive), com
cópia simples dos documentos de comprovação dos itens, conforme mostrado na
tabela de análise curricular que acompanha este edital (não há necessidade de incluir
qualquer outro comprovante não citado na tabela de pontuação).
3. DAS INSCRIÇÕES
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 20/03/2020 valendo a data de postagem.
3.3. O candidato deverá pagar o valor da inscrição, conforme segue:



Sócios quites com a SBPT/AMB: R$ 900,00
Não-sócios: R$ 1.250,00

3.4. O candidato deverá enviar ficha de inscrição preenchida, o currículo
juntamente com toda a documentação pertinente e o comprovante de
depósito ou transferência bancária (Banco Itau, ag. 0522, conta 16710-5) ou cheque
nominal à SBPT, VIA SEDEX para a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia:
SCS – Setor Comercial Sul, QD. 01, Bl. K, salas 203 e 204, Ed. Denasa – Brasília DF – CEP 70398-900.
Observações:
a)
b)
c)
d)

A documentação apresentada não será devolvida aos candidatos.
Não haverá devolução do valor pago.
Não serão aceitas inscrições condicionais nem extemporâneas.
Os candidatos receberão a confirmação da sua inscrição via e-mail até 15 dias
antes da realização do exame.

3.5. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT não se responsabiliza,
quando os motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis, por inscrições não
recebidas por falha dos Correios.
3.6. Não haverá isenção nem devolução da taxa de inscrição, em hipótese alguma.

3.7. Não será aceita inscrição por fac-símile, e-mail, condicional ou fora do período
estabelecido neste Edital. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer
tempo, o não atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Edital.
3.8. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas
informações falsas ou tendenciosas prestadas no ato da inscrição.
3.9. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda aos
requisitos constantes deste Edital e/ou contenha qualquer declaração falsa ou
inexata, será a mesma cancelada para todos os fins. Como consequência, serão
anulados todos os atos decorrentes da inscrição, mesmo que o candidato tenha sido
aprovado nas Provas, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.
4. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Para efetivar a inscrição, além do preenchimento da Ficha de Inscrição e o
pagamento da taxa, o candidato deverá encaminhar à SBPT, via SEDEX,
impreterivelmente, com data de postagem constante no envelope até o 20/03/2020
sob pena de indeferimento, os seguintes documentos:
4.1.1. Cópia autenticada do diploma de graduação;
4.1.2. Currículo vitae;
4.1.3. Cópia autenticada do registro definitivo no Conselho Regional de Medicina
(CRM);
4.1.4. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição no Exame (exceto
se for por meio de cheque);
4.1.5. Para comprovar o cumprimento do requisito disposto no item 2.5., o candidato
deverá encaminhar cópia autenticada da documentação abaixo relacionada, que
confirme o exercício profissional na área.
a) Exercício da Pneumologia em empresa/instituição privada: cópia autenticada da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação
do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), acrescida

de original ou cópia autenticada de declaração do empregador em papel timbrado
que informe o período (início e fim, se for o caso) e os serviços realizados;
b) Exercício da Pneumologia em empresa/instituição pública: original ou cópia
autenticada de declaração em papel timbrado ou certidão de tempo de serviço
emitida pelo departamento pessoal ou de recursos humanos contendo nome,
assinatura e matrícula do servidor. Não havendo departamento pessoal ou de
recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá
declarar/certificar também essa inexistência inserindo no documento seu nome,
matrícula e assinatura, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e os
serviços efetivamente realizados;
4.1.6. O candidato poderá, alternativamente, apresentar outras formas de
comprovação de exercício profissional, sujeitas à análise e aceitação (ou não) da
SBPT.
4.2. Os documentos exigidos nos itens supracitados ficarão retidos. Não serão
aceitos documentos enviados após o prazo determinado no item 4.1. e/ou que não
tenham sido enviados por SEDEX.
4.3. A inscrição passará pela análise da SBPT para que seja aferido se o candidato
preenche os requisitos constantes deste Edital. A inscrição que não preencher os
requisitos e/ou não estiver acompanhada de toda a documentação exigida no
mesmo será considerada insubsistente.

5. DA INSCRIÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
5.1. O candidato portador de deficiência que necessitar de condição especial para
fazer as provas poderá requerê-la fazendo a opção na Ficha de Inscrição.
5.2. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Exame em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas
e à nota mínima exigida.
5.3. O candidato portador de deficiência, no ato da inscrição, deverá proceder da

seguinte forma:
5.3.1. informar se é portador de deficiência;
5.3.2. selecionar o tipo de deficiência;
5.3.3. especificar a deficiência;
5.3.4. informar se necessita de condições especiais para a realização das provas;
5.4. A realização de provas em condições especiais para o candidato portador de
deficiência é condicionada à solicitação prévia feita pelo mesmo, no ato da inscrição,
ficando sujeita à legislação específica e à possibilidade técnica examinada pela SBPT.
5.5. O local de realização das provas, para o candidato portador de deficiência, será
acessível conforme a deficiência. A não solicitação de condições especiais para a
realização da prova, conforme disposto neste Edital, implicará na sua não concessão
no dia da realização das provas, e o candidato terá as provas preparadas nas
mesmas condições dos demais candidatos, não lhe cabendo qualquer reivindicação
a esse respeito no dia da prova ou posteriormente.
5.6. Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem os
dispositivos mencionados no item 5. e seus subitens, não terão as condições
especiais atendidas, seja qual for o motivo alegado.
5.7. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a
realização das provas deverá encaminhar à SBPT requerimento por escrito, datado
e assinado, acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, que deverá justificar a necessidade do tempo adicional solicitado pelo
candidato, pessoalmente ou via SEDEX, impreterivelmente, com data de postagem
até o dia 19/03/2018.
5.8. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de
viabilidade e razoabilidade do pedido.
6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.1. O candidato receberá a confirmação de sua inscrição via e-mail até 15 (quinze)

dias antes da realização do Exame.
7. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1. A prova escrita e a prova prática têm sua aplicação prevista para o dia
19/04/2020, nos seguintes horários:



08h00 às 12h00: prova escrita
14h00 às 18h00: avaliação prática

7.2. O candidato deverá comparecer ao local das provas, com antecedência mínima
de uma hora do horário previsto para o início da realização das provas, munido de
documento original de identidade oficial com foto.
7.3. O ingresso dos candidatos no local de realização das provas somente será
permitido no horário estabelecido, munido do original do seu documento de
identificação em perfeitas condições, sendo aceitos o Registro de Identidade (RG),
a Carteira expedida pelo Conselho Regional de Medicina, ou Passaporte, ou Carteira
Nacional de Habilitação com foto. Será exigida a apresentação do documento
original de identificação, não sendo aceita cópia, ainda que autenticada.
7.4. Não serão aceitos documentos de identificação com prazos de validade
vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
7.5. Não será permitido a nenhum candidato prestar quaisquer das provas fora da
data, do horário estabelecido ou do local/espaço físico determinado pela SBPT.
7.6. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem será justificada a falta,
sendo considerado eliminado do exame o candidato que faltar a qualquer prova.
7.7. O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença e nas folhas
contendo as suas respostas da prova teórica e da prova teórico - prática, de acordo
com aquela constante do seu documento de identificação.
7.8. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá ausentar-se da
sala acompanhado de um fiscal ou mediante consentimento prévio e sob a
fiscalização da equipe responsável pela aplicação de provas.

7.9. Não será permitido nenhum tipo de consulta a livros, periódicos, compêndios,
revistas, impressos, manuais, códigos, anotações ou a qualquer material que
contenha informações sobre medicina.
7.10. É proibido, durante a realização das provas, manter ligados e fazer uso de:
telefone celular, relógio digital, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora,
walkman, notebook, palmtop, gravador transmissor/receptor de mensagens de
qualquer tipo, que possibilitem o acesso a informações médicas ou comunicação à
distância ou interpessoal, e a utilização de qualquer recurso audiovisual próprio,
podendo a organização do Exame vetar a utilização pelo candidato de outros
aparelhos além dos anteriormente citados, exceto o manuseio de notebook da
Comissão Julgadora, por ocasião da realização da Avaliação Prática.
7.11. É vedado ao candidato portar arma(s) no local de realização das provas,
mesmo que de posse do respectivo porte.
7.12. Será atribuída nota zero à questão objetiva que não contiver nenhuma
resposta assinalada.
7.13. As instruções constantes nas provas, bem como as que forem apresentadas
no ato de realização das provas escrita e prática, complementam este Edital e
deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.
7.14. Terá a sua prova anulada e será eliminado do Exame o candidato que incorrer
nas seguintes situações:
7.14.1. Apresentar-se após o horário estipulado para realização das provas;
7.14.2. Portar arma(s) no local de realização das provas, mesmo de posse do
respectivo porte;
7.14.3. Manter ligados e fazer uso, durante o período de realização das provas,
quaisquer dos equipamentos eletrônicos ou instrumentos de comunicação, previstos
no item 7.10;
7.14.4. Deixar de atender as normas contidas nas provas e as demais orientações
expedidas pela SBPT;
7.14.5. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes

de decorrido o período fixado para saída;
7.14.6. Inserir qualquer forma de identificação do candidato fora do lugar
especificamente indicado para tal finalidade;
7.14.7. Não devolver os cadernos de provas e as folhas de respostas ou
integralmente qualquer outro material solicitado, findo o horário de realização das
provas.
7.14.8. Durante a realização das provas, se for surpreendido em comunicação com
outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
7.14.9. Utilizar-se de livros, periódicos, compêndios, códigos, manuais, impressos,
anotações e revistas ou qualquer material ou aparelho eletroeletrônico que contenha
informações sobre medicina;
7.14.10. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
7.14.11. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de
aplicação da prova, com autoridades presentes e/ou os candidatos;
7.14.12. Fizer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas em
quaisquer outros meios, que não os permitidos.
7.15. Caso ocorra alguma das situações previstas no item 7.14 e seus subitens, será
lavrada a ocorrência pela organização da SBPT, a qual será submetida à Comissão
do Exame para as providências cabíveis.
7.16. Se a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual
ou grafológico, ter o candidato utilizado meios ilícitos, sua prova será anulada e ele
será automaticamente eliminado do Exame.
7.17. Não haverá prorrogação de tempo previsto para a aplicação da prova em
virtude de afastamento do candidato, por qualquer motivo, da sala de exame.
7.18. Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto das provas após
decorridas 02 (duas) horas do início das mesmas.
7.19. Na Prova Escrita e Prova Prática, os 03 (três) últimos candidatos só poderão

sair juntos da sala.
7.20. O candidato que não observar o disposto no item 7.19., insistindo em sair do
local de aplicação das provas, deverá assinar termo desistindo do Exame e, caso se
negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado por 2 (dois) outros
candidatos e pelos fiscais da SBPT.
7.21. Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou
permanência de pessoas não autorizadas pela SBPT nos locais de realização das
provas.
7.22. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das
provas poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem
7.22.5. deste Edital.
7.22.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
7.22.2. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser
determinado pela coordenação local do Exame.
7.22.3. A criança deverá estar acompanhada somente de um adulto responsável por
sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência
temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação do
Exame.
7.22.4. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de
fiscal da SBPT que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e
condições deste Edital.
7.22.5. A solicitação deverá ser feita no ato da inscrição ou em até 07 (sete) dias
úteis antes da data de realização das provas, por meio de requerimento, datado e
assinado, encaminhado à SBPT.
7.22.6. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no
subitem 7.22.5., seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação
atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de
realização das provas.
7.22.7. O atendimento às condições solicitadas na hipótese de não cumprimento do

prazo estipulado no subitem 7.22.5. ficará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido pela SBPT.
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
A prova escrita será dissertativa e composta de questões dos tópicos constantes do
conteúdo programático do exame a serem respondidas em até 4 (quatro) horas. A
nota da prova corresponderá ao percentual de acertos e será atribuída na escala de
0 (zero) a 10 (dez). O programa e as referências bibliográficas recomendadas
constam no presente Edital. Peso 5,0 (cinco vírgula zero).
8.1.2. PROVA PRÁTICA
Na Prova Prática serão avaliadas as habilidades do candidato ao conduzir casos
clínicos de Pneumologia, apresentados pela Comissão Julgadora. Serão avaliados o
raciocínio na discussão dos dados clínicos, interpretação de exames
complementares, diagnósticos diferenciais e conduta terapêutica. Peso 3,0 (três
vírgula zero).
8.1.3. ANÁLISE DO CURRÍCULO
A análise do currículo levará em consideração os aspectos da formação profissional
(com pontuação máxima de 1,5 pontos), atividades de atualização em pneumologia
e produção científica (com pontuação máxima de 0,5 pontos). Somente a formação
posterior à graduação em medicina, conforme tabela abaixo.
Formação profissional
Residência de 1 ano em Clínica Médica credenciada pela CNRM

0,20

Estágio de 1 ano em Clínica Médica credenciada pela SBCM

0,10

Residência de 2 anos em Clínica Médica credenciada pela CNRM

0,40

Estágio de 2 anos em Clínica Médica credenciada pela SBCM

0,30

Residência de 2 anos em Pneumologia

1,00

Especialização em Pneumologia credenciada pela SBPT

1,00

Mestrado na área da Pneumologia

0,20

Doutorado em Pneumologia

0,30

Total máximo de pontos no quesito formação

1,50

Atualização profissional e produção científica
Participação em Congresso Brasileiro de Pneumologia nos últimos 0,20(cada)
5 anos
Participação no Curso Nacional de Atualização em Pneumologia 0,20 (cada)
nos últimos 5 anos
Participação em Congressos regionais,
departamentos da SBPT e congressos
pneumologia nos últimos 5 anos

estaduais e de 0,10 (cada)
internacionais em

Participação em jornadas, simpósios, PEC e outros cursos 0,05 (cada)
presenciais da SBPT e suas regionais estaduais, regionais ou
departamentos (não concomitantes entre si ou inseridos em
congressos) nos últimos 5 anos
Conclusão de módulos de cursos de pneumologia à distância
ofertados pela SBPT nos últimos 5 anos

0,05 (por
módulo)

Conclusão de módulos de cursos de pneumologia mistos (à
distância + presencial) ofertados pela SBPT nos últimos 5 anos

0,10 (cada)

Publicação como autor ou coautor de artigo original ou de revisão
em revista médica ou capítulo de livro nos últimos 5 anos

0,02 (cada)

Autoria ou coautoria de tema livre oral ou pôster em congresso de
Pneumologia (SBPT, regionais, estaduais ou departamentos) ou
de casos clínicos no site da SBPT nos últimos 5 anos

0,01 (cada)

Total máximo de pontos no quesito formação

0,50



Nos últimos cinco anos (a partir de janeiro de 2015, inclusive)

# Obrigatoriamente sobre tema de Pneumologia
** O curso de especialização em Pneumologia tem que ser reconhecido pela SBPT

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS
9.1. Os candidatos serão informados do resultado final do Exame por meio de ofício
da SBPT, encaminhado via Correios, na forma convencional e divulgação da lista dos
aprovados no endereço eletrônico www.sbpt.org.br em até 30 (trinta) dias após
a realização da prova.
9.2. Serão aprovados no Exame os candidatos que obtiverem, somadas as três
partes do certame, nota final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), sem
indicação de classificação.
9.3. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão de Ensino da SBPT,
no prazo de 05 (cinco) dias, contados do primeiro dia subsequente à data de
publicação do objeto do recurso, nas seguintes situações:
a) Contra indeferimento de inscrição;
b) Contra questões das Provas Escrita e Prática (publicação de acordo com o item
9.2. do Edital);
c) Contra a totalização dos pontos obtidos nas Provas Escrita e Prática e Análise de
Currículo, desde que se refira a erro de somatório das notas.
9.4. Os recursos encaminhados à SBPT devem ser elaborados com argumentação

lógica, consistente e, no caso de recurso contra questões das Provas Escrita e
Prática, devem ser acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato
para fundamentar seus questionamentos.
9.5. No caso de recurso do indeferimento da inscrição, o candidato deverá,
obrigatoriamente, enviar à SBPT:
9.5.1. Cópia legível do comprovante de pagamento do valor da inscrição, bem como
de toda a documentação e das informações que o candidato julgar necessárias à
comprovação da regularidade de sua inscrição.
9.5.2. Não serão aceitos recursos coletivos.
9.5.3. Não serão admitidos recursos interpostos fora do prazo.
9.5.4. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações
extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja objeto de
recurso apontado no item 9.4. deste Edital.
9.6. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada
de forma individualizada.
9.7. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos
os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas
questões. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após
os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
9.8. Uma vez alterado o gabarito oficial pela Comissão, de ofício ou por força de
provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.
9.9. Não haverá reapreciação de recursos.
9.10. A relação dos aprovados será divulgada em até 30 (trinta) dias após a
realização das provas no endereço eletrônico www.sbpt.org.br.
10. PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SUGERIDAS
10.1. PROGRAMA

Asma
Abordagem da Pneumopatia no imunossuprimido
Avaliação funcional pulmonar
Broncoscopia
Bronquiectasias, fibrose cística e outras doenças das vias aéreas
Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
Doenças da caixa torácica, musculatura respiratória e diafragma
Doenças do mediastino
Doenças do sono e polissonografia
Doenças ocupacionais e ambientais
Doenças pleurais
Doenças pulmonares intersticiais difusas
Doenças vasculares do pulmão
Epidemiologia e Pesquisa Clínica
Fatores psicológicos e qualidade de vida nas doenças respiratórias
Insuficiência respiratória
Infecções respiratórias: bacterianas, virais, fúngicas, micobacteriose não
tuberculose e outras
Interpretação de exames de imagem torácica
Reabilitação pulmonar
Sinais e sintomas em Pneumologia
Tabagismo
Tuberculose
Tumores torácicos
Transplante pulmonar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SUGERIDAS





2019 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and
Prevention. Disponível em www.ginasthma.org; para o texto
https://ginasthma.org/gina-reports/
GINA. Difficult-to-treat and severe asthma guide in adolescent and adult
patients. Diagnosis and management. Disponível em www.ginasthma.org;
para o texto https://ginasthma.org/difficult-to-treat-and-severe-asthmaguide/
Noninfectious and Nonneoplastic Conditions Associated with Human
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11. DA COMISSÃO JULGADORA
11.1. DA COMISSÃO JULGADORA DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
A Comissão Julgadora do Título de Especialista será constituída pelos seguintes
membros da SBPT - Alberto Cukier, José Miguel Chatkin, Irma de Godoy, Ricardo de
Amorim Côrrea, Frederico Leon Arrabal Fernandes, Veronica Amado, José Leonidas
Alves Jr.
11.2. As decisões da Comissão Julgadora têm caráter definitivo.

12. DA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
12.1. Os candidatos aprovados para obterem o certificado do título de especialista
em questão deverão adotar o seguinte procedimento:
12.1.1. Após receber o link e a senha fornecidos pela SBPT, o solicitante deverá
acessar o sistema da Associação Médica Brasileira - AMB para emissão do boleto
referente ao pagamento da taxa de confecção do título, cobrada pela AMB, no valor
de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e cadastramento do endereço para
envio do certificado pela própria AMB, entidade responsável pela emissão do
Certificado do Título de Especialista.
12.1.2. O candidato que não preencher os requisitos deste Edital, tendo, portanto,
sua inscrição indeferida e, apesar disso, conseguir prestar as provas sob ordem
judicial, se for aprovado, a emissão do Certificado pela AMB fica condicionada ao
trânsito em julgado de decisão de procedência da ação, devendo nesse caso o
candidato também adotar o procedimento disposto no item 12.1.1.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O candidato deverá manter seu endereço atualizado na SBPT. São de inteira
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não-atualização de seu
endereço.
13.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito.
13.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, avisos,
comunicados e demais publicações e divulgações referentes a este Exame.
13.4. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou
classificação ao candidato, valendo, para esse fim, a publicação oficial.
13.5. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou
certidões relativas a notas de candidatos, valendo para quaisquer finalidades as
respectivas publicações oficiais.
13.6. Por razões de ordem técnica e de segurança, a SBPT não fornecerá nenhum
exemplar ou cópia de provas relativas a exames anteriores para candidatos,
autoridades ou instituições de direito público ou privado.
13.7. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia – SBPT
Médica Brasileira – AMB não se responsabilizam por quaisquer
apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às
Exame ou por quaisquer informações que estejam em desacordo
neste Edital.

e a Associação
cursos, textos,
matérias deste
com o disposto

13.8. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a
todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e
apresentação de documentos após as datas estabelecidas.
13.9. A SBPT e a AMB eximem-se das despesas com deslocamento dos candidatos
no dia de realização das provas, bem como se eximem da responsabilidade de
reembolso de despesas de qualquer natureza relativas à participação dos candidatos
neste Exame.

13.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da SBPT, no que couber.
13.11. Fica eleito o Foro Central da Comarca de Brasília – DF para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente Edital e de sua execução, com renúncia expressa
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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SECRETÁRIO - GERAL DA SBPT
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