
 

 

Brasília – DF, 16 de novembro de 2020. 

 

ERRATA item 2.3 

 
EDITAL DO EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO “ÁREA 

DE ATUAÇÃO” EM ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA - 2020 

 

No item abaixo onde lê-se 

 

2. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA AS INSCRIÇÕES  
 
O candidato deverá:  
 
2.1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua circunscrição (portar 
CRM definitivo) e estar em dia com suas obrigações;  
 
2.2. Ter Título de Especialista em pelo menos 01 (uma) das seguintes 
especialidades: Pneumologia ou Cirurgia Torácica, concedido pela AMB OU 
 
2.3. Ter completado residência medica reconhecida pelo MEC em 
Pneumologia ou Cirurgia Torácica OU 
 
2.4. E preencher ainda 01 (um) dos 03 (três) requisitos abaixo: 
 
2.4.1. Apresentar certificados de conclusão do programa de Residência Médica em 
Endoscopia Respiratória em programa reconhecido pela da Comissão Nacional de 
Residência Médica - CNRM /MEC; 
 
2.4.2. Comprovar estágio por meio de carta de apresentação assinada por 
profissional com Titulo de Especialista em Cirurgia Torácica ou Pneumologia que 
comprove: 
 

a) Treinamento em Endoscopia Respiratória por pelo menos 01 ano. 
 

b) Realização de pelo menos 150 (cento e cinquenta exames) exames 
supervisionados.  

 
c) Habilidade na indicação, na realização dos exames e no atendimento das 

complicações decorrentes deles  



 

 

 
2.4.3. Comprovar exercício regular na área de atuação em endoscopia respiratória 
pelo tempo mínimo de 02 (dois) anos, mediante apresentação de cópia de 
documentação comprobatória oficial, da(s) instituição(ões) correspondente(s), em 
que conste: 
 

a) Participação em atividades científicas na área, a qual deverá atingir no 
mínimo 75 setenta e cinco) pontos, conforme o sistema de pontuação 
constante neste edital; 
 

b) Carta de apresentação assinada por profissional com Titulo de Especialista 
em Cirurgia Torácica ou Pneumologia comprovando a realização de pelo 
menos 150 (cento e cinquenta) exames e informando se o candidato está 
apto e com habilidade para indicar e contra-indicar o exame bem como de 
realizar o procedimento.  

    
2.5. apresentar Curriculum vitae no modelo lattes com cópia simples dos 
documentos. 
  

 

O CORRETO É 
 

2. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA AS INSCRIÇÕES  
 
O candidato deverá:  
 
2.1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina de sua circunscrição (portar 
CRM definitivo) e estar em dia com suas obrigações;  
 
2.2. Ter Título de Especialista em pelo menos 01 (uma) das seguintes 
especialidades: Pneumologia ou Cirurgia Torácica, concedido pela AMB OU 
 
2.3. Ter completado residência medica reconhecida pelo MEC em 
Pneumologia ou Cirurgia Torácica  
 
2.4. E preencher ainda 01 (um) dos 03 (três) requisitos abaixo: 
 
2.4.1. Apresentar certificados de conclusão do programa de Residência Médica em 
Endoscopia Respiratória em programa reconhecido pela da Comissão Nacional de 
Residência Médica - CNRM /MEC; 



 

 

 
2.4.2. Comprovar estágio por meio de carta de apresentação assinada por 
profissional com Titulo de Especialista em Cirurgia Torácica ou Pneumologia que 
comprove: 
 

d) Treinamento em Endoscopia Respiratória por pelo menos 01 ano. 
 

e) Realização de pelo menos 150 (cento e cinquenta exames) exames 
supervisionados.  

 
f) Habilidade na indicação, na realização dos exames e no atendimento das 

complicações decorrentes deles  
 
2.4.3. Comprovar exercício regular na área de atuação em endoscopia respiratória 
pelo tempo mínimo de 02 (dois) anos, mediante apresentação de cópia de 
documentação comprobatória oficial, da(s) instituição(ões) correspondente(s), em 
que conste: 
 

c) Participação em atividades científicas na área, a qual deverá atingir no 
mínimo 75 setenta e cinco) pontos, conforme o sistema de pontuação 
constante neste edital; 
 

d) Carta de apresentação assinada por profissional com Titulo de Especialista 
em Cirurgia Torácica ou Pneumologia comprovando a realização de pelo 
menos 150 (cento e cinquenta) exames e informando se o candidato está 
apto e com habilidade para indicar e contra-indicar o exame bem como de 
realizar o procedimento.  

    
2.5. apresentar Curriculum vitae no modelo lattes com cópia simples dos 
documentos. 
  
 

 

 

     

Atenciosamente, 

 

 
BENEDITO FRANCISCO CABRAL JUNIOR                                        MIGUEL LIA TEDDE 
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