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EDITAL CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM 
MASTOLOGIA 2020 
RETIFICAÇÃO 02 

 
 
Pelo presente edital, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), a Comissão Executiva do Título de Especialista em 
Mastologia e a Associação Médica Brasileira (AMB), fazem saber,  
 
 
Onde se lê: 
 
 
5.1. A FUNDEP divulgará no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br> para consulta pelo próprio 
candidato, no dia 16 de outubro de 2020, o Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI, bem como o manual do 
candidato com as instruções de instalação do dispositivo para realização da prova e senha de identificação.  
 
 
Leia-se: 
 
 
5.1. A FUNDEP divulgará no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br> para consulta pelo próprio 
candidato, até dia 16 de outubro de 2020, o Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI, bem como o manual do 
candidato com as instruções de instalação do dispositivo para realização da prova e senha de identificação. 
 
Onde se lê: 
 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 21/11/2019 a 04/02/2020 

Realização do pagamento 21/11//2019 a 05/02/2020 

Confirmação de inscrição Até 28/02/2020 

Divulgação do resultado da 1ª fase Até 28/02/2020 

Divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição Até 30/10/2020 

Realização da Prova Objetiva 07/11/2020 

Realização da Prova Discursiva 07/11/2020 

Divulgação dos gabaritos Até 10/11/2020 

Apresentação de recursos 11/11/2020 a 19/11/2020 

Data limite para divulgação da análise dos recursos 15/12/2020 

Data limite para divulgação do Resultado Final 12/01/2021 
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Leia-se: 
 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 21/11/2019 a 04/02/2020 

Realização do pagamento 21/11//2019 a 05/02/2020 

Confirmação de inscrição Até 28/02/2020 

Divulgação do resultado da 1ª fase Até 28/02/2020 

Divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição Até 16/10/2020 

Realização da Prova Objetiva 07/11/2020 

Realização da Prova Discursiva 07/11/2020 

Divulgação dos gabaritos Até 10/11/2020 

Apresentação de recursos 11/11/2020 a 19/11/2020 

Data limite para divulgação da análise dos recursos 15/12/2020 

Data limite para divulgação do Resultado Final 12/01/2021 

 
 
Onde se lê: 

 
6.2. Para a realização da prova on-line será necessário que o candidato disponha de computador (desktop ou 
notebook) com câmera e microfone em pleno funcionamento, que atenda aos seguintes requisitos mínimos:  

 

 Processador Core i3 ou superior  

 Memória RAM 4GB ou superior  

 Câmera frontal de 2.0 Mega Pixel ou superior 

 Microfone  

 Fonte de energia com capacidade para 5 horas de preferência conectado à rede elétrica  

 Espaço de armazenamento mínimo em disco de 500MB  

 Velocidade mínima de 10 (dez) Mbps (megabits por segundo) 

 Sistema Operacional Windows 7 ou superior 
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Leia-se: 

 
 

6.2. Para a realização da prova on-line será necessário que o candidato disponha de computador (desktop ou 
notebook) com câmera e microfone em pleno funcionamento, que atenda aos seguintes requisitos mínimos:  

 

 Processador Core i3 ou superior  

 Memória RAM 4GB ou superior  

 Câmera frontal de 1.0 Mega Pixel ou superior 

 Microfone  

 Fonte de energia com capacidade para 5 horas de preferência conectado à rede elétrica  

 Espaço de armazenamento mínimo em disco de 500MB  

 Velocidade mínima de 10 (dez) Mbps (megabits por segundo) 

 Sistema Operacional Windows 7 ou superior 
 

Onde se lê: 
 
 
11.2. O candidato que após ler integralmente as novas regras editalícias, especialmente aquelas pertinentes 
aos recursos tecnológicos necessários para participar do Exame de Suficiência para obtenção do Título de 
Especialista em Mastologia, poderá solicitar a devolução da taxa de inscrição das 09h do dia 21 de setembro de 2020 
e 23h59 do dia 02 de outubro de 2020. Após esse período não serão aceitos quaisquer pedidos de devolução sob 
qualquer hipótese. 
 
 
Leia-se 
 
11.2. O candidato que após ler integralmente as novas regras editalícias, especialmente aquelas pertinentes 
aos recursos tecnológicos necessários para participar do Exame de Suficiência para obtenção do Título de 
Especialista em Mastologia, poderá solicitar a devolução da taxa de inscrição das 09h do dia 21 de setembro de 2020 
e 23h59 do dia 30 de outubro de 2020. Após esse período não serão aceitos quaisquer pedidos de devolução sob 
qualquer hipótese. 
 
 
Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2020. 
 
 

 
Dr. Vilmar Marques de Oliveira 

Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia 
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