EDITAL-TEEM

PROVA PARA TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA
Estarão abertas, no período de 14 de abril a 23 de maio de 2014, as inscrições para
obtenção de TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIAE METABOLOGIA,
atendendo as determinações estatutárias da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia (SBEM) e as normas da Associação Médica Brasileira (AMB).

REQUISITOS
 Inscrição válida e definitiva no CRM.
 Comprovação de prática clínica na área de Endocrinologia por meio de atividades

profissionais (prática clínica relacionada ao atendimento de pacientes com enfermidades
endócrinas, com comprovação do Diretor da Unidade Ambulatorial ou Hospitalar)
realizadas em um período de tempo equivalente a pelo menos 6 anos em relação à data
do concurso, e participação em atividades científicas na área, as quais deverão atingir
no mínimo 100 pontos, utilizando como modelo o sistema de pontuação referidas no
anexo I (apenas congressos oficiais da SBEM não sendo aceitos os anos de prática
durante o período de treinamento em Cursos de Pós-Graduação ou prática em
programas de saúde da família), ou
 Certificado de Conclusão na Residência Médica em Endocrinologia em Serviço
credenciado pelo Ministério da Educação, ou
 Certificado de Conclusão na Residência Médica, Estágio ou Especialização (mínimo
de 2 anos) em Endocrinologia em Serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia.

DA INSCRIÇÃO
O candidato deverá enviar à secretaria da Regional onde se encontra inscrito os
documentos abaixo relacionados até o dia 23 de maio de 2014, considerando-se válida a
data da postagem da documentação pelos correios.
 Curriculum Vitae com comprovantes (modelo CNPq – Plataforma Lattes).
 Documento comprobatório atestando 6 anos de prática na especialidade ou 2 anos

completos de residência, estágio ou especialização / pós-graduação em Endocrinologia
(original ou xerox autenticado).Não serão aceitos anos de pratica durante a fase de
treinamento.
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 Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina (cópia autenticada),

com Carteira definitiva.
 2 fotos 3x4.
 Preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento do preço fixado para o exame,
sendo de R$ 850,00 para sócios da SBEM e da AMB e de R$ 1.000,00 para não sócios.
 Os documentos serão analisados pela SBEM Nacional / CTEEM e o não
preenchimento dos critérios supracitados implicará na impugnação da inscrição. A
confirmação da inscrição será comunicada ao candidato até dia 30 de junho de 2014,
através do e-mail indicado na ficha de inscrição. Caso até tal data não receba a
confirmação, deverá entrar em contato com a SBEM por meio do telefone (21) 25790312.
 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em nome da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia-SBEM, CNPJ 42.567.289/0002-56, por meio
de depósito bancário identificado, no Banco do Brasil, Ag. 0598-3, conta corrente
611817-8, e a cópia do comprovante de depósito deverá ser anexada à documentação.
 O indeferimento da inscrição, bem como a desistência do candidato não lhe dará
direito à devolução da taxa de inscrição.
 O candidato não será obrigado a inscrever-se no 31º CBEM – Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia para realizar a prova.

DAS PROVAS
 Múltipla Escolha: Escrita, a ser realizada no dia 04.09.14 às 08h30 . Esta prova terá

duração de 3 (três) horas e 100 (cem) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro)
opções e apenas uma resposta correta. Esta prova terá o valor máximo de 100 pontos 01 (um) para cada questão - sendo eliminado o candidato que não obtiver o número
mínimo de 70 pontos.
 De interpretação de casos clínicos, a ser realizada no dia 04.09.14 às 14h30. Esta
prova terá duração de 2 horas e meia e 10 (dez) casos clínicos, também de múltipla
escolha, podendo ter mais de uma resposta correta. As questões versarão sobre o
exame clínico, hipóteses diagnósticas, testes laboratoriais, diagnóstico por imagem e
opções terapêuticas.
 Todos os candidatos farão as 02 (duas) provas.
 A média final mínima para a aprovação é de 65 pontos.

RESULTADOS E RECURSOS
 Os resultados das provas serão divulgados na data de 15 de setembro de 2014, no

site www.endocrino.org.br.
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 O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito horas) horas após

a publicação da lista de aprovados.
 Os recursos deverão ser dirigidos à CTEEM e interpostos na forma escrita, mediante
protocolo na sede da SBEM ou mediante envio por serviço postal, valendo como prova
de tempestividade a data da postagem.
 Os recursos serão julgados pela CTEEM em sessão fechada e os resultados serão
comunicados aos candidatos em até 30 dias após a data de interposição.
 Caso a motivação do recurso seja o conflito de informações existentes na bibliografia
sugerida, caberá a CTEEM decidir qual conceito deverá ser adotado como correto.

POSIÇÕES GERAIS
 O ingresso do candidato no local de realização das provas somente será permitido no

horário estabelecido, munido do original do seu documento de identificação em perfeitas
condições, com assinatura e foto, de forma a permitir com clareza a identificação do
candidato.
 Não será permitido a nenhum candidato prestar quaisquer das Provas fora da data,

horário ou espaço físico determinado pela CTEEM.
 Não haverá segunda chamada, sob pretexto algum, nem será justificada falta, sendo

considerado eliminado o candidato que faltar a qualquer prova.
 Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá ausentar-se da sala

acompanhado de um fiscal.
 Não haverá prorrogação de tempo previsto para a aplicação da Prova em virtude de

afastamento do candidato, por qualquer motivo, da sala de exame.
 Os candidatos aprovados deverão acessar a página da SBEM para informações

quanto à taxa da AMB para confecção de seu certificado. O prazo para entrega do
certificado é de 120 dias.
 O Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia é regulamentado pelo

acordo entre a SBEM e a AMB, não sendo mais obrigatória sua renovação após o prazo
de 05 anos, entretanto poderá ser renovado de acordo com as normas estabelecidas
pela Comissão Nacional de Acreditação da AMB.
PROGRAMA
 Biologia Molecular, Neuroendocrinologia, Doenças da Tiróide, Paratiróide, Doenças

Osteometabólicas, Doenças das Adrenais, Gônadas, Pâncreas Endócrino, Obesidade,
Dislipidemia, Endocrinologia Básica e Métodos Diagnósticos.
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Bibliografia sugerida: 1) Bandeira, Gharib, Griz, Golbert, Faria: Endocrinology&
Diabetes- a problem-oriented approach, 2014. 2) Wajchemberg, Betti, Lerario: Tratado
de Endocrinologia, 2014. 3) Vilar: Endocrinologia Clínica, 2013. 4) Greenspan: Basic
andClinicalEndocrinology, 2007. 5) Saad, Mendonça e Maciel: Endocrinologia, 2007. 6)
Williams TextbookofEndocrinology, 2012. 7) Bandeira, Graf, Griz, Faria, Mancini,
Lazaretti-Castro: Endocrinologia e Diabetes (3ª. Ed), 2014. 8) UpToDate (WoltersKluwer;
www.uptodate.com).
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