
 

 

 

 

 
EDITAL DO CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 

ESPECIALISTA EM CLÍNICA MÉDICA 2022 
 

 
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 Exame 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 o Exame de obtenção do Título de 

Especialista em Clínica Médica, composto por uma Prova Teórica em formato on-line e remoto e uma Prova 

Prática (presencial). 

 

Leia atentamente todos os critérios para inscrição e participação no Exame, para SOMENTE ENTÃO, proceder 

com o preenchimento da ficha de inscrição do concurso e o envio dos documentos exigidos neste Edital. 

Ressalta-se que a inscrição somente será efetivada se todos os pré-requisitos forem atendidos.  

 

 

1 DOS CANDIDATOS 

1.1 São critérios para a inscrição e participação no Exame de Obtenção de Título de Especialista em Clínica 

Médica da SBCM: 

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) Certidão ético-profissional de nada consta emitida pelo CRM; 



 

 

 

 

d) 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. Caso o 

Diploma não apresente o carimbo de revalidação, será necessária a apresentação de declaração que 

comprove que o Revalida foi realizado.  

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 em papel timbrado da instituição 

(Hospital, Universidade, UBS ou AMA) com assinatura do diretor, coordenador ou responsável do local em 

que ocorreu a atuação profissional em Clínica Médica, de no mínimo 4 anos de experiência em hospital, 

departamento ou universidade. (modelo no ANEXO I) 

 

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

profissional no exterior. 

 

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

 Chancela do consulado do local de emissão; 

 Tradução juramentada (para documentos que não estejam em português); 

 Registro em títulos e documentos, em cartório. 

 

 

2. Das inscrições 

2.1 Instruções gerais 

2.1.1 As inscrições para o Exame de Obtenção de Título de Especialista em Clínica Médica deverão ser 

realizadas no período compreendido entre 16h do dia 01 de agosto de 2022 e 23h59 do dia 30 de 

setembro de 2022, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da Sociedade Brasileira de 



 

 

 

 

Clínica Médica (SBCM), www.sbcm.org.br. Compreende a inscrição: o preenchimento da ficha 

cadastral, envio eletrônico da documentação e pagamento de taxa.  

 

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

esta senha é de uso pessoal e intransferível. A SBCM não tem acesso e nem forma de resgatá-la. 

 

2.1.3 A inscrição deverá ser realizada pelo próprio candidato e implicará no conhecimento e na tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

2.1.4 Somente será considerada inscrição válida aquela que constar de: 

 preenchimento completo da ficha de inscrição no endereço eletrônico indicado; 

 envio eletrônico de toda a documentação; 

 pagamento da taxa de inscrição. 

 

2.1.5                                                                                        

portal da SBCM. 

 

2.1.6 Todas as dúvidas referentes ao Concurso devem ser encaminhadas para o e-mail oficial: 

concursos@sbcm.org.br . Não serão aceitas as dúvidas enviadas por Whatsapp e outros meios que 

não o oficial, descrito neste Edital. 

 

2.1.7 A SBCM não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas no prazo em razão de 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, problemas de ordem técnica 

nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como outros fatores alheios que impossibilitem a 

transferência dos dados, ou a efetivação do pagamento do valor da inscrição dentro do prazo.  

 

2.1.8 O candidato é responsável por manter atualizados e disponíveis para a SBCM e para a EBAE-Primeira 

Escolha – empresa responsável pelo processo de aplicação das provas on-line -, os seus dados de 

contato, que poderão ser utilizados em diferentes momentos do processo seletivo, unicamente para 

fornecer, consultar ou confirmar informações de interesse do candidato referentes ao processo em 

questão.  

 

http://www.sbcm.org.br/
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2.1.9 Verificado, a qualquer tempo do processo seletivo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos 

os requisitos fixados neste Edital ou que contenha qualquer documento ou declaração falsa ou inexata, 

a mesma será cancelada para todos os fins, mesmo que o candidato tenha sido aprovado. 

 

2.2 Das inscrições de candidatos com deficiência 

2.2.1 O candidato que necessitar de condição especial para fazer as provas deverá requerê-la no momento 

da inscrição, à qual anexará parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, indicando e 

especificando o tipo de deficiência, bem como as condições especiais necessárias para a realização 

das provas. 

2.2.2 As definições contidas no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 serão adotadas para 

fins de identificação de cada tipo de deficiência. Qualquer eventual alteração nas características de 

aplicação das provas somente será concedida após análise de viabilidade do atendimento pela SBCM 

e se houver prévia solicitação para tais condições especiais, conforme disposto neste edital, caso 

contrário, o candidato terá as provas preparadas nas mesmas condições dos demais, não lhe cabendo 

qualquer reivindicação a esse respeito no dia da prova ou posteriormente, seja qual for o motivo 

alegado. 

2.2.3 As pessoas portadoras de deficiência, resguardando as condições previstas no Decreto n° 3.298/1999, 

particularmente em seu art. 40, 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. 

2.2.4 O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 

do pedido pela SBCM e EBAE – Primeira Escolha. 

2.2.5 O candidato que, após o término das inscrições, apresentar algum comprometimento de saúde (recém-

acidentado, recém-operado ou acometido por alguma doença) e necessitar de condições especiais 

para a realização de qualquer prova, deverá enviar à SBCM relatório médico exclusivamente por e-mail 

com 7 dias de antecedência à realização da prova. 

 

2.3 Das inscrições de candidatas lactantes 

2.3.1 A candidata lactante que precisar amamentar durante a realização da prova poderá requerer, fazendo 

a opção na ficha de inscrição, devendo a criança ter até 24 meses durante a realização das provas. 



 

 

 

 

 

2.3.2 A candidata deverá anexar à inscrição a cópia da certidão de nascimento da criança, que comprove 

que a mesma terá até 24 meses no dia de realização da prova. Caso a criança ainda não tenha 

nascido, a cópia da certidão de nascimento poderá ser substituída por declaração emitida pelo médico 

obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data provável do nascimento. 

 

2.3.3 A candidata terá, caso cumpra o disposto acima, o direito de proceder à amamentação a cada intervalo 

de duas horas, por até trinta minutos, sendo que o tempo despendido pela amamentação poderá ser 

acrescido, se necessário, por tempo máximo de (01) uma hora à prova. 

 

2.3.4 A criança deverá estar acompanhada de um adulto responsável por sua guarda (indicado pela candidata). Não 

será permitida a permanência, mesmo que temporária, desse adulto no ambiente de prova. 

 

2.3.5 Para amamentação, a candidata deverá solicitar a permissão para que sua prova seja interrompida, 

devendo deixar o ambiente monitorado apenas quando autorizada pelo fiscal e após encerrar a 

questão em análise. 

 

3 Da documentação para inscrição 

3.1 O candidato deverá preencher a ficha de inscrição de forma clara, completa, observando que a grafia 

do seu nome deve corresponder exatamente à que consta de seus documentos pessoais, e anexar 

todos os documentos exigidos. Não será admitida a inscrição que não tiver a ficha totalmente 

preenchida e a devida documentação anexada, sendo o candidato, ao apresentar tais documentos, 

responsável pela sua veracidade nos termos da lei. 

 

3.1.1 Toda documentação necessária para a inscrição, sejam fotos ou documentos escaneados, deve ser 

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

emendas ou alterações. Entende-se como documentação completa: ficha de inscrição totalmente 

preenchida e comprovantes dos pré-requisitos.  

 

3.1.2 Obrigatoriamente, o candidato deverá anexar junto da ficha de inscrição os seguintes documentos, 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). 



 

 

 

 

OU 

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. Caso o Diploma não apresente o carimbo de 

revalidação, será necessária a apresentação de declaração que comprove que o Revalida foi 

realizado. 

b) Cópia do documento de identidade do CRM definitivo e válido; 

c) Certidão ético-profissional de nada consta emitida pelo CRM; 

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

e) 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. 

Caso o Diploma não apresente o carimbo de revalidação, será necessária a apresentação de 

declaração que comprove que o Revalida foi realizado.  

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 em papel timbrado da 

instituição (Hospital, Universidade, UBS ou AMA) com assinatura do diretor, coordenador ou 

responsável do local em que ocorreu a atuação profissional em Clínica Médica, de no mínimo 4 

anos de experiência em hospital, departamento ou universidade. (modelo no ANEXO I) 

 

3.1.3. Documentos necessários ao candidato que cursou Residência Médica no exterior: 

 Chancela do consulado do local de emissão. 

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

 Registro em títulos e documentos, em cartório. 

 



 

 

 

 

3.1.4. Os documentos indicados 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.  

 

3.1.5. Após 15 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 on-line para 

obtenção do Título de Especialista em Clínica Médica.  

 

3.1.6. É importante que o candidato fique atento às atualizações de status que constarão na plataforma de 

inscrição, pois, caso a inscrição seja indeferida, o candidato terá que enviar a documentação faltante 

por meio da mesma, antes do encerramento das inscrições. 

 

4. Da taxa de inscrição 

 Sócios adimplentes da SBCM e AMB: R$ 1.200,00. 

 Sócios adimplentes da SBCM ou AMB: R$ 1.600,00. 

 Residentes de Clínica Médica reconhecida pelo MEC (concluída em 2019/2020): R$ 500,00 

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

R$ 500,00  

 Não sócios: R$ 3.000,00 

 

5. Do Exame 

5.1 O Exame para obtenção do Título de Especialista em Clínica Médica é composto de duas provas, de 

caráter obrigatório, sendo: 

 

a) Prova Teórica objetiva – prova em formato on-line e remoto, com 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. 

b) Prova prática: discussão baseada em casos clínicos e/ou simulação realística, cuja composição ficará a 

critério da Comissão de Título de Especialista da SBCM. 

 



 

 

 

 

5.2 As provas acontecerão nas seguintes datas: 

   Prova escrita eliminatória: 20 de novembro de 2022. 

   Prova prática: 27 de novembro de 2022. 

 

6. Da realização do Exame 

A) PROVA  TEÓRICA: 

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

 

6.2 O candidato deve providenciar um computador com acesso à internet para realizar a prova, com 

velocidade de conexão mínima de 10 Mbps. Pode ser um computador de mesa ou laptop, com sistema 

operacional Windows 10.64 ou acima, ou MacOS Mojave ou acima. O equipamento deve contar com 

câmera (webcam) e microfone funcionando. 

 

6.2.1 Não será permitida a realização de prova em equipamentos móveis de qualquer tipo, como celulares, 

smartphones, tablets etc. 

 

6.3 O candidato deverá baixar os softwares para realização da prova e respectivos arquivos de configuração 

e instalá-los em seu computador, de acordo com informações a serem divulgadas no endereço eletrônico 

da SBCM e que também serão enviadas pela EBAE – Primeira Escolha no endereço eletrônico fornecido 

pelo candidato no momento da inscrição. 

 

6.3.1 O candidato deverá indicar em sua inscrição o endereço eletrônico (e-mail) em que irá receber as 

instruções para instalação do sistema de provas, realização do simulado e prova, bem como os códigos 

para login e demais comunicação relacionada ao Exame. Os dados informados são de exclusiva 

responsabilidade do candidato, bem como, a verificação de seu endereço eletrônico (e-mail) nas caixas 

de spam e lixeira. 

 

6.4 O candidato deverá, obrigatoriamente, realizar um teste do sistema previamente à data do Exame, para 

que possa receber eventual suporte técnico que se faça necessário. A etapa de Teste do Sistema tem 

por objetivo proporcionar uma experiência, em relação ao uso do sistema, similar à etapa das provas. 

Não pretende testar seus conhecimentos, mas, permitir que o candidato conheça e teste o 

funcionamento de seu dispositivo e conexão para realizar a etapa de provas on-line com tranquilidade. 

As instruções e códigos para a realização do Teste do Sistema serão enviados aos candidatos pela 



 

 

 

 

EBAE – Primeira Escolha, no e-mail cadastrado na ficha de inscrição, no dia 17 de outubro de 2022. Os 

candidatos que não receberem o referido e-mail deverão entrar em contato com 

suporte@primeiraescolha.com.br. 

 

6.4.1 O teste do sistema deverá ser realizado com o mesmo equipamento e, de preferência, no mesmo local 

em que será realizada a prova on-line. 

 

6.5 Não será aceita a alegação de impossibilidade de realização do teste do sistema como justificativa de 

incompatibilidade ou não acesso adequado no dia da realização do Exame. O correto funcionamento e 

acesso no teste não garantem que o mesmo ocorrerá no dia do Exame. 

 

6.6 Todas as dúvidas e incompatibilidades devem ser única e exclusivamente resolvidas com o suporte 

técnico da Primeira Escolha, através do endereço eletrônico suporte@primeiraescolha.com.br. 

 

6.7 Na data e horário agendados para a aplicação da prova, o candidato deverá acessar o sistema e seguir 

os procedimentos de segurança e autenticação de sua identidade que lhe forem solicitados 

eletronicamente. 

 

6.8 Recomenda-se ao candidato acessar o sistema digital on-line com, no mínimo, 60 (sessenta) minutos de 

antecedência, para testar seu computador e acesso à internet, assegurando-se de que tem os recursos 

necessários para realizar as atividades e interações. É de responsabilidade do candidato contingenciar 

equipamento e acesso à internet para que consiga realizar as atividades dentro do horário estabelecido. 

 

6.9 O candidato que não comparecer on-line, ou seja, que não acessar o sistema indicado pela SBCM para 

a realização da prova dentro do horário que será informado posteriormente, estará desclassificado. 

 

6.10 O candidato deve, obrigatoriamente, permanecer no ambiente de realização das provas por no mínimo 2 

(duas) horas e 30 (trinta) minutos do início da mesma.  

 

6.10.1 O candidato não poderá encerrar a sessão na plataforma de provas antes de decorrido o período 

mínimo – de sigilo – estipulado acima, em que não pode se ausentar da visão da webcam. Para isso, 

mailto:suporte@primeiraescolha.com.br
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ainda que respondidas todas as questões, o candi                  á  l        "    lu  ”   f   l z   

sua prova quando decorrido o prazo em questão. 

 

6.11 Ao acessar o sistema de provas, o candidato deverá inserir seu CPF no campo indicado, para verificar 

se a câmera e o microfone do seu computador estão funcionando. Esse processo requer alguns 

segundos para que o sistema capture a imagem do candidato e ele possa prosseguir. 

 

6.12 Para iniciar a prova, o candidato deverá preencher os dados de login solicitados pelo sistema que lhe 

foram enviados por e-mail pela EBAE – Primeira Escolha, e validar microfone e câmera para dar início 

ao monitoramento digital.  

 

6.12.1 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.  

 

6.12.2 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.  

 

6.13 Ao acessar a plataforma, o candidato deverá estar munido do original do seu 

documento de identificação, com foto recente e em perfeitas condições. Será exigida a apresentação 

do documento original de identificação com foto (Registro de Identidade/RG, Carteira expedida pelo 

Conselho Regional de Medicina, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação), não sendo aceita 

cópia, ainda que autenticada. Documentos com fotos antigas que não permitam a identificação 

fidedigna do candidato poderão não ser aceitos. 

 

6.13.1 O documento de identidade deve ser direcionado para a webcam, após o login do candidato e tão logo 

o sistema o solicite, permitindo a visualização frente e verso para checagem e validação do candidato 

antes do início efetivo da prova. 

 

6.14 Antes de iniciar a Prova, o candidato obrigatoriamente terá de aceitar   “       e Orientação para a 

 x  u          v ”,              ó  g         g             u   qu               á            . 

 

6.15 Todas as interações dos participantes do Exame com os responsáveis pela aplicação da prova serão 

realizadas remotamente e on-line. 



 

 

 

 

 

6.16 O candidato é responsável por seguir todas as orientações e procedimentos do sistema digital utilizado 

para aferição e validação de seu desempenho na prova on-line, os quais constituem coleta de 

informações para documentação de seus resultados e comprovação de sua validade. A eventual falta 

ou indisponibilidade de qualquer informação necessária à validação dos resultados implica em sua 

anulação e consequente desclassificação do candidato. 

 

6.17 A partir do momento em que o candidato realizar o login no ambiente de realização da prova, ainda que 

não tenha acessado as respectivas questões, não será permitido a este portar e/ou consultar quaisquer 

materiais impressos ou eletrônicos, como calculadora, protetor auricular, telefone celular e smartphone, 

fone de ouvido ou headset, tablet, relógio. A simples posse pelo candidato destes objetos ou quaisquer 

outros que possam representar qualquer tipo de ajuda ou vantagem na prova implica em eliminação e 

desclassificação automática do candidato. 

 

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

visível durante todo o Exame. Não é permitido ao candidato se ausentar da frente da câmera ou 

impedir que ela capture a imagem de seu rosto em algum momento da realização da prova, a não ser 

que tenha pausado a realização da prova no sistema digital on-line. Para dirimir quaisquer dúvidas, é 

de responsabilidade do candidato manter seu rosto em sua integralidade detectável pela câmera de 

seu dispositivo ao longo de todo tempo de prova. A não detecção do rosto do candidato em qualquer 

momento de prova implica em eliminação e desclassificação automática do candidato. 

 

6.18.1 Durante o período de realização da prova, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, 

gorro, lenço, máscara ou qualquer outro apetrecho que encubra total ou parcialmente a cabeça, 

pescoço ou face, sob pena de eliminação do Exame. 

 

6.18.2 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 

 

6.19 O microfone do dispositivo do candidato deve capturar o áudio de seu ambiente durante todas as 

atividades, não podendo ser colocado no mudo em nenhum momento. 

 



 

 

 

 

6.20 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. 

 

6.21 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.  

 

6.22 A SBCM e a EBAE – Primeira Escolha não se responsabilizam por eventuais falhas ou mal 

funcionamento no dispositivo do candidato que impeçam a captura íntegra do áudio e das imagens de 

sua sessão de prova. 

 

6.23 Não é permitido ao candidato o espelhamento da tela de seu dispositivo em monitores auxiliares. A 

detecção de um segundo monitor implica na eliminação e desclassificação automática do candidato. 

 

6.24 Não será possível que o candidato opte pela ordem das questões na prova, devendo seguir a 

predefinição do sistema. 

 

6.25 Não será possível deixar uma questão em branco e depois retornar para respondê-la. Cada questão 

deve ser respondida e enviada para acesso à próxima questão da prova. 

 

6.26 A questão que for enviada pelo candidato será considerada concluída. 

 

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

 

6.27 A plataforma de provas conta com um cronômetro geral com a contagem do tempo total de prova, além 

de um outro com o tempo sugerido por questão, apenas para controle do candidato. Uma vez 

encerrado o tempo total, a prova é encerrada e às questões não respondidas atribui-se pontuação 

zero. 

 

6.28 O candidato deve realizar o Exame em ambiente silencioso e sem a presença de qualquer outra 

pessoa no mesmo ambiente. A simples presença de outrem ou detecção de imagem ou voz além da 

sua própria implica em eliminação e desclassificação automática do candidato. 



 

 

 

 

 

6.29 Durante o período de realização da prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim 

como não será permitido o uso de lápis ou canetas, folhas de rascunho, livros, códigos, manuais, 

impressos, ou quaisquer outros meios, sob pena de eliminação e desclassificação do candidato, sem 

prejuízo da adoção das medidas criminais relativas à tentativa de fraude. 

 

6.29.1 Não é permitido ao candidato comunicação com qualquer pessoa ao longo da prova. A simples 

detecção da possibilidade de comunicação, por qualquer meio e em qualquer formato, com outra 

pessoa além do suporte técnico da EBAE, implica em eliminação e desclassificação automática do 

candidato. Para dirimir quaisquer dúvidas, a detecção de quaisquer sinais visuais ou sonoros de 

dispositivos de comunicação constitui evidência de possibilidade de comunicação. 

 

6.30 Não é permitido transmitir física ou digitalmente informações sobre a prova e nem do ambiente do 

candidato ao longo de sua realização. A simples detecção de qualquer meio que possa transmitir 

informações da prova ou do ambiente implica em eliminação e desclassificação automática do 

candidato. 

 

6.31 Ao candidato é permitido portar no ambiente físico em que realizar as provas, garrafa transparente com 

água ou qualquer líquido que o candidato deseje consumir ao longo das provas, bem como alimentos, 

que devem estar retirados de suas embalagens originais e armazenados em sacos plásticos 

transparentes. 

 

6.32 O candidato poderá solicitar a pausa da prova se precisar ir ao banheiro, o que deverá fazer conforme 

orientações do sistema, devendo deixar o ambiente monitorado apenas quando autorizado pelo fiscal e 

quando encerrar a questão sob análise. 

 

6.33 No caso de alguma dificuldade técnica, de acesso ao sistema ou conexão, o candidato deverá entrar 

em contato com o suporte, exclusivamente através do endereço eletrônico 

suporte@primeiraescolha.com.br e aguardar atendimento. 
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6.34 Se necessário contatar o suporte técnico durante a realização da prova, o candidato deverá pausá-la 

para realizar o contato. 

 

6.35 Não é permitido fazer, portar e nem sair da prova com quaisquer anotações sobre as respostas dadas 

às questões e nem com qualquer registro, físico ou eletrônico, que contenha o conteúdo da prova, sob 

pena de anulação da prova do candidato. 

 

6.36 A SBCM e a Primeira Escolha não fornecerão exemplares das questões aos candidatos ou a quaisquer 

instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Exame, sendo proibido 

transcrever, em qualquer meio, qualquer item presente nos instrumentos aplicados. 

 

6.37 É de responsabilidade do candidato, certificar-se do correto funcionamento do seu equipamento, 

sistema operacional e acesso à internet. A SBCM não se responsabiliza por quaisquer problemas 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 do exame. 

 

6.38 O tempo de realização da prova é comum a todos os candidatos. Não será dado nenhum tempo 

adicional ao candidato em razão de períodos em que fique desconectado da plataforma (problemas de 

ordem técnica de sua responsabilidade, falha de conexão com a internet, falha de energia, 

afastamentos por necessidades biológicas e/ou amamentação), sendo que tais desconexões serão 

monitoradas e quaisquer atividades suspeitas serão consideradas para as tomadas de decisões 

posteriores. 

 

6.38.1 Os Candidatos que não conseguirem concluir a prova no tempo determinado em razão de 

desconexões involuntárias detectadas pelos servidores das provas digitais, desde que tenham entrado 

em contato e/ou notificado, o suporte técnico sem que o referido problema tenha sido solucionado, 

poderão ter o tempo de prova estendido, a critério da SBCM, com conjunto com a EBAE – Primeira 

Escolha, que irão avaliar individualmente a situação de cada candidato. 

 

6.39 Será automaticamente desclassificado do Exame para obtenção de título da SBCM o candidato que: 

a) Não cumprir com o disposto neste edital. 



 

 

 

 

b) Não acessar a plataforma para realizar a prova na data e horário agendados. 

c) Não seguir os procedimentos de autenticação da identidade previstos no item 5.13 deste Edital. 

d) Descumprir as instruções contidas na tela inicial da prova. 

e) Violar algum princípio presente no código de integridade e conduta do Exame de Certificação, com 

base em evidência coletada na auditoria de honestidade intelectual. 

f) Tentar transcrever questão (ou questões) da prova. 

g) Fizer uso de celular ou qualquer outro meio de transmissão de dados, imagem ou ponto de escuta. 

h) Impedir o funcionamento de requisitos de seu computador para controle da segurança do Exame. 

i) 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;  

j) Realizar a prova em espaço físico compartilhado com outro candidato; 

k) Ausentar-se do ambiente de provas sem autorização do fiscal, ou antes, de decorrido o período 

fixado para a sua saída; 

l) Caso seja constatado que o candidato, deliberadamente, interrompeu a captura de áudio e/ou 

vídeo e/ou internet; 

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

verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;  

n) 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. 

 

6.40 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.  

 

6.41 Poderá, ainda, ser eliminado a qualquer tempo o candidato que usar de meios ilícitos na realização das 

provas ou para a obtenção de vantagem para si ou para outros. 

 

6.42 Em tomando conhecimento, a qualquer tempo, de ocorrência de qualquer das hipóteses de fraude 

previstas anteriormente, a SBCM anulará o resultado do Exame do candidato envolvido na fraude, 

resultando em sua desclassificação, sem prejuízo da instauração de processo disciplinar estatutário e 



 

 

 

 

adoção de medidas judiciais aplicáveis para apuração da sua responsabilidade e a de outros 

envolvidos.   

 

6.43 Caso ocorra alguma situação de eliminação prevista neste edital, o fato será encaminhado à SBCM a 

fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, com suspensão liminar da participação do 

candidato no Exame, incluindo direito à obtenção de notas para ingresso como membro Titular da 

SBCM, até que sejam concluídas as apurações sobre os fatos relatados. 

 

 

B) PROVA PRÁTICA (PRESENCIAL) 

A prova prática constará de avaliação de habilidades, atitudes e competências requeridas para o exercício da 

Clínica Médica. A prova será realizada por meio de casos clínicos e avaliações em estações de simulações 

práticas, com base em situações cotidianas e clínicas. 

 

7 Dos resultados 

 

7.1. O candidato deverá obter a nota mínima de 60% de acertos para ser aprovado para realizar Prova 

Prática. 

 

7.2. Para nota da Prova Prática será considerado aprovado no concurso o candidato que obtiver resultado 

igual ou superior a 7 (sete). 

 

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

do diploma. 

 

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

prazo de 24 horas após o término da prova teórica. 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. 

 

8 Dos recursos 

8.1. O recurso referente ao resultado da Prova Escrita Eliminatória deverá ser encaminhado exclusivamente 

para concursos@sbcm.org.br no prazo de 2 dias corridos após divulgação, identificando o assunto do e-
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mail      “   U   ”.                           u                       e-mails distintos, ainda 

que sob domínio da @sbcm.org.br. Não serão também admitidos recursos recebidos por via física, 

(presencial ou postal). 

 

8.1.1 O parecer referente ao recurso da Prova Escrita Eliminatória ocorrerá em até 1 dia, a contar da data do 

último dia para o envio. Não serão aceitos recursos encaminhados após a data estipulada. 

 

8.2 No caso de anulação de questões, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos 

indistintamente, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

8.3 O recurso referente ao resultado final (Prova Prática) deverá ser encaminhado exclusivamente para 

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

     “   U   ”.                           u                       e-mails distintos, ainda que 

sob domínio da @sbcm.org.br. Não serão também admitidos recursos recebidos por via física 

(presencial ou postal). 

 

8.3.1 O parecer referente ao recurso do resultado final ocorrerá em até 5 dias, a contar da data do último dia 

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

 

8.4 Recurso inconsistente, intempestivo ou que desrespeite a SBCM será liminarmente indeferido. 

 

8.5 A banca examinadora da entidade executora, SBCM, constitui-se na última instância para recurso, sendo 

soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 

  

9 Disposições gerais  

 

9.1 O candidato deve estar ciente de que o sistema de aplicação das provas fará a gravação do áudio e das 

imagens de seu ambiente durante a realização das provas e que tais informações serão utilizadas única 

e exclusivamente para auditoria de honestidade intelectual do Exame, a qual se realiza com o uso de 

algoritmos de inteligência artificial combinado com verificações por humanos. 

 

9.1.1 As gravações realizadas durante o processo seletivo ficarão armazenadas pelo período de 60 dias em 

servidor seguro externo, que já atende completamente as exigências legais da LGPD – Lei Geral de 
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Proteção de Dados, preservando-se todos os dados de qualquer candidato. O uso desses arquivos é de 

uso exclusivo da SBCM, de sorte que o participante está ciente de que, a partir da efetivação da 

inscrição, considerar-se-á autorizada a coleta e manutenção de seus dados conforme disposto neste 

edital. 

 

9.2 A coleta de informações e gravação em áudio, imagens e/ou vídeo do candidato, bem como do 

dispositivo do candidato e de seu ambiente físico, serão utilizadas para registrar a presença, confirmar a 

identidade de cada candidato e validar os seus resultados, sendo utilizadas única e exclusivamente para 

estas finalidades. 

 

9.3 As provas on-line ocorrerão com monitoramento remoto e o candidato será acompanhado ao vivo pelo 

fiscal, por meio da captação e transmissão de vídeo e áudio de seu ambiente de prova, dados que 

poderão ser utilizadas para auditoria do processo seletivo. 

 

9.3.1 Todo e qualquer evento ocorrido durante a realização das provas será registrado pelo fiscal na ata da 

sala, de modo que qualquer ato de infração identificado durante as provas poderá acarretar a 

desclassificação do candidato. 

 

9.3.2 As decisões sobre eventual eliminação do Exame, em razão de conduta do candidato em desacordo 

com o edital, poderão ser adotadas no curso da realização das provas, ou posteriormente, a partir do 

exame das gravações. 

 

9.4 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato, tampouco será permitida a realização das provas fora da data e horários previstos para a sua 

aplicação. A não realização de quaisquer das provas pelo candidato implicará na sua eliminação do 

Exame. 

 

9.5 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. 

 

 

 



 

 

 

 

9.6 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. 

 

9.6.1 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. 

 

9.7 A lista de aprovados no concurso estará disponível no prazo de 15 dias, em 12 de dezembro de 2022 no 

site da SBCM.  

 

9.7.1 A LISTA FINAL de aprovados no concurso, após recurso do resultado final, estará disponível em 20 de 

dezembro de 2022 no site da SBCM. 

 

9.8 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/5G, 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. 

 



 

 

 

 

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

eventuais erros ou omissões. 

 

9.10 O candidato aprovado, deverá efetuar o pagamento da taxa referente à confecção do Título de 

Especialista em Clínica Médica, em nome da AMB de acordo com os valores descritos abaixo:  

a) Associado da AMB: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);  

b) Não associado da AMB: R$ 1.275,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais).  

 

O título de especialista será encaminhado pela AMB, via correios ao candidato aprovado após cumpridos 

os devidos trâmites legais, no prazo de 30 à 45 dias após a comprovação do recolhimento da taxa 

descrita acima. 

 

9.11 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. 
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RESUMO DAS DATAS IMPORTANTES DO CONCURSO 

CRONOGRAMA GERAL 

 

01 de agosto de 2022 − Início das inscrições. 

30 de setembro de 2022 – Data limite para inserção de documentos faltantes.Encerramento das inscrições. 

15 de outubro de 2022 − Lista de aptos para a prova escrita. 

17 de outubro de 2022 – Período para realização do Pré-teste obrigatório. 

20 de novembro de 2022 − Prova escrita on-line. 

21 de novembro de 2022 – Entrega do gabarito, caderno de questões, espelho de correção da prova e 

resultado oficial da prova escrita on-line. 

22 e 23 de novembro de 2022 – Recurso prova escrita on-line. 

24 de novembro de 2022 – Resultado recurso prova escrita on-line. 

27 de novembro de 2022 – Prova prática. 

12 de dezembro de 2022 − Resultado final. 

13 e 14 de dezembro de 2022 − Recurso do resultado final. 

19 de dezembro de 2022 − Resposta do recurso do resultado final. 

20 de dezembro de 2022 – Lista final de aprovados. 

 

 

Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes 
Presidente 


