Prezado Candidato,
Para a inscrição no “3° Exame para obtenção do Título de Membro da Sociedade
Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo” será necessário:
− preenchimento completo da ficha de inscrição no site do XII CBCOC;
− pagamento via PagSeguro;
− anexação de toda a documentação necessária, no site
https://www.cbcoc2018.com.br/prova-de-titulo

O exame:
Local: Dependências do Hangar – Belém - PA.

Atenção: Programe sua viagem com antecedência e atente para horários
dos voos, tempo necessário para o translado e possíveis atrasos.
Candidatos que não estiverem presentes ao início da prova serão
eliminados.

Será composto de três etapas:
• Exame escrito: Constará de 50 questões sobre Cirurgia do Ombro e Cotovelo. A
prova será́ do tipo múltipla escolha com quatro alternativas, com uma única resposta
correta baseada na literatura indicada pela CECET-SBCOC. Terá́ duração de 1 (uma)
hora e 30 (trinta) minutos.
• Exame oral: Constará de 05 (cinco) situações sobre Cirurgia do Ombro e Cotovelo
com a duração total de 30 minutos. A prova será́ do tipo arguição por um ou dois
examinadores que emitirão conceitos de A a E (sendo A a maior nota). Serão utilizadas
imagens com o objetivo de avaliar o conhecimento prático e a capacidade de
resolução diante das situações apresentadas.

 Exame de habilidades: Constará de 02 (duas) questões práticas nas quais o
candidato será avaliado em relação à sua capacidade de executar atividades que
simulem procedimentos ortopédicos de ombro e/ou cotovelo. Cada questão terá o
valor de 10 pontos. A prova de habilidades não será eliminatória, mas somente
classificatória.

Datas importantes:
22/06/2018 - Data final para recebimento das inscrições
22/08/2018 - Exame escrito.
22/08/2018 - Exame oral.
22/08/2018 – Exame de habilidades.
25/08/2018 – Divulgação dos candidatos aprovados.

Pré-requisitos:


Ser médico com registro definitivo e regular no respectivo Conselho Regional de
Medicina (CRM).



Ser membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
e estar quite com suas obrigações.



Ter realizado um ano de treinamento em Cirurgia do Ombro e Cotovelo em
serviço credenciado pela SBCOC



Ter realizado a inscrição, com envio de toda a documentação necessária,
através do site https://www.cbcoc2018.com.br/prova-de-titulo

Documentação a ser enviada pelos candidatos:
Todos documentos devem ser anexados no site.
A inscrição somente será validada após análise da comissão de prova.
✓ Certificado de conclusão de um ano de especialização em Cirurgia do Ombro e
Cotovelo de serviço credenciado (lista dos serviços credenciados no site da
SBCOC);

✓ Carta de apresentação de membro da SBCOC (2 cartas);
✓ Título de especialista em ortopedia pela SBOT
 Certificado de residência médica em serviço MEC ou SBOT.
 Diploma da graduação em medicina cadastrada no MEC.

✓ Cópia do CRM;
✓ Certidão de quitação do CRM;
✓ Certidão ético-profissional do CRM;
✓ Currículo
✓ Plataforma Lattes
✓ Trabalho cientifico

Atenção: É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO acompanhar este
cronograma por meio do site do evento
(https://www.cbcoc2018.com.br/prova-de-titulo) e atentar a todas as
etapas.

