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PROVA PARA TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 
 

 
A SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - SBEM torna público o 
presente Aditivo ao Edital para a Prova que objetiva a obtenção de TÍTULO DE ESPECIALISTA EM 
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, que se realizará nos dias 04 e 05 de maio de 2019, 
reabrindo o período de inscrições a partir de 05.04.2019, com encerramento em 15.04.19, passando 
os itens I e II do Edital a vigorarem com a seguinte redação: 

 

I. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 

a. Comprovar registro definitivo no CRM, mediante cópia autenticada; 
 

E 
 

b. Comprovar formação em Endocrinologia e Metabologia: 

b.1. mediante cópia autenticada de Certificado de Conclusão em Programa de Residência 
Médica da Especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) / 
MEC; 

OU 

b.2. mediante cópia autenticada de Certificado de Conclusão em Programa de Formação na 
Especialidade, credenciado pela SBEM e com duração e matriz de competência iguais aos do 
Programa de Residência Médica; 

OU 
 

c. Comprovar Treinamento/Capacitação em Endocrinologia e Metabologia: 

c.1. por meio do desenvolvimento de atividades práticas, em período mínimo de 04 (quatro) 
anos,  por meio de “Declaração” padrão disponível no endereço http://endocrino.org.br/teem, que 
deverá ser impressa em papel timbrado, conter firma reconhecida do Responsável pela Clínica, 
Unidade Ambulatorial ou Hospitalar onde o candidato desenvolve ou desenvolveu a prática de 
Endocrinologia e Metabologia E de 02 (dois) profissionais médicos portadores de Título de 
Especialista emitido pela SBEM/AMB, acompanhada de cópia simples das identificações dos 
profissionais (CRM`s) e do Certificado de Especialista. 

 

II. DA INSCRIÇÃO 
 

A inscrição será feita online através do endereço http://endocrino.org.br/teem. Após o preenchimento 
do formulário disponibilizado no endereço eletrônico acima informado, o candidato deverá enviar à 
SBEM Nacional até o dia 16.04.19, de forma impressa, os documentos abaixo relacionados, 
considerando-se válida a data da postagem da documentação. 

 

a. Ficha de inscrição impressa após preenchimento realizado via internet no endereço 
http://endocrino.org.br/teem, responsabilizando-se o candidato por imprecisões ou falsidade dos 
dados lançados no documento. 

b. Documentos que provem o preenchimento dos requisitos do item I, a e b1 ou b2, ou I, a e c. 

c. Curriculum Vitae com comprovantes (modelo CNPq - Plataforma Lattes). 

d. Comprovante do pagamento da inscrição no valor de R$ 1.500,00, sendo que sócios adimplentes 

da SBEM e da AMB terão desconto de 43,3% (R$ 650,00), resultando o valor final da inscrição 

em R$ 850,00. A inscrição poderá ser paga através do próprio site utilizado para inscrição, 

mediante boleto ou cartão de crédito, não sendo possível efetuar pagamento em dinheiro ou 

através depósito bancário ou transferência. 
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◼ Candidatos que por razões religiosas tiverem restrição para realizar a prova na tarde do sábado e 
aqueles que precisarem de cadeiras para canhoto deverão comunicar através do site no 
momento da inscrição. 

◼ Os documentos deverão ser enviados para a SBEM Nacional, com endereço na Rua Humaitá, 
85, 5º andar, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.261-000. 

◼ O não preenchimento dos critérios supracitados implicará no indeferimento da inscrição. 

◼ O candidato deverá acompanhar o status de sua inscrição através da mesma página web onde a 
mesma foi realizada. 

◼ Com a finalidade de tornar mais ágil o deferimento das inscrições, os documentos relativos aos 
itens b e c acima deverão também ser anexados (upload) no site da inscrição. 

◼ Após análise, mesmo que a inscrição seja indeferida, os documentos enviados não serão 
devolvidos ao candidato, nem serão utilizados caso o candidato se inscreva para a prova em 
anos subsequentes. 

◼ Caso sejam identificadas pendências na documentação enviada, o candidato será comunicado 
através do e-mail informado na ficha de inscrição e terá, no máximo, 2 (dois) dias corridos para 
regularizá-las. Não será admitida a alegação de que a comunicação eletrônica não foi recebida 
se houver prova de que tenha sido encaminhada para o e-mail informado pelo candidato. 

◼ O indeferimento da inscrição ou a desistência do candidato até 7 (sete) dias antes da realização 
da prova possibilitará a restituição de 80% de seu valor, deduzidos impostos já recolhidos e 
eventuais despesas de cobrança. A retenção parcial do valor possui natureza de multa 
compensatória, ficando destinada a cobrir custos administrativos incorridos para análise da 
documentação. 

 
Os candidatos já inscritos não necessitam realizar nova inscrição. As inscrições e 
documentos já recebidos serão apreciados nos termos deste Aditamento.  

 
Permanecem integralmente válidos os demais termos, condições e exigências não modificadas por 
este aditivo. 
 
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019. 
 
 
 
 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - SBEM 
Rodrigo de Oliveira Moreira 

Presidente 
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