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EDITAL DE CONVOCAÇÃO AO CONCURSO DE PROFICIÊNCIA 

PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE 

ÁREA DE ATUAÇÃO EM CIRURGIA DO TRAUMA - 2017 
 

 

Pelo presente edital a Associação Médica Brasileira (AMB), o Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões (CBC) e a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma (SBAIT) 
informam a todos os médicos interessados sobre a abertura de inscrições para o 
Concurso de Proficiência para obtenção do Certificado de Área de Atuação em Cirurgia 
do Trauma, ano 2017. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES: 
1.1. Ao realizar a inscrição o candidato reconhece ter plena ciência das 

normas e condições estabelecidas neste Edital e na total aceitação das 
mesmas, não podendo, portanto, alegar desconhecimento;  

1.2. A inscrição deverá ser feita mediante requerimento específico dirigido ao 
CBC, solicitando a inscrição e concordando com as normas que regem o 
referido concurso, conforme modelo no anexo I, que estará disponível nos 
sites do CBC e da SBAIT, enviado via e-mail ou via postal, na modalidade 
de aviso de recebimento (AR ou Sedex); Todos os documentos de 
comprovação, juntamente com o recibo do depósito da taxa de inscrição, 
deverão ser enviados sob a forma de cópias simples para o CBC também 
na modalidade de aviso de recebimento (AR ou Sedex); 

1.3. As inscrições estarão abertas e deverão ser realizadas durante o período 
de 1º de agosto de 2017 e se encerrarão no dia à meia noite de 13 de 
novembro de 2017;  

1.4. Com finalidade de atendimento do prazo de inscrição será considerada a 
data do envio do e-mail ou da postagem;  

1.5. A taxa de inscrição será R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Para 
membros quites da AMB, CBC ou SBAIT será concedido um desconto 
especial sendo o valor da taxa de inscrição reduzido para R$ 600,00 
(seicentos reais) para os membros quites;  

1.6. O pagamento deverá ser feito por boleto ou transferência bancária, 
devendo ser realizado até o final da conclusão da inscrição; 

1.7. Não haverá devolução da taxa de inscrição em nenhuma situação; 
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1.8. Endereço para inscrição e conta corrente para depósito:  

 

CBC – Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
Rua Visconde Silva, 52 – 3o. Andar 
Bairro Botafogo – Rio de Janeiro – RJ - CEP 22271-092 

Telefone: (21) 2138-0654 
Site: www.cbc.org.br 

 
Conta corrente para depósito: 
Banco Itaú – Ag 0311 – CC 33493-2 

CNPJ 33658204/0001-73 
 

 
 
2. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:  
 

2.1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina com apresentação CRM 
definitivo; 

2.2. Ser formado em medicina pelo período mínimo de 10 (dez) anos; 

2.3. Ser portador de Titulo de Especialista em Cirurgia Geral pelo CBC/AMB 
ou Título de Especialista em Cirurgia Geral pelo CFM ou ter Residência 
Médica reconhecida pelo MEC em Cirurgia Geral. 

2.4. Atingir Pontuação mínima de 60 pontos na soma dos critérios conforme 
abaixo discriminados e estar adimplente (com comprovação), com o CBC 
e/ou SBAIT: 

   
Critérios Especiais: 
a. Certificado emitido pelo CBC de Habilitação em Cirurgia do Trauma e Emergência: 

60 pontos 

b. Possuir Residência Médica em Cirurgia do Trauma em Serviço credenciado pelo 
MEC com duração de 01 ou 02 anos : 60 pontos 

 

Critérios Gerais: 
a. Ser Membro Titular ou Emérito do CBC: 15 pontos 

b. Ser membro Titular ou Emérito da SBAIT: 10 pontos 

c. Comprovar que exerce, exerceu ou vem exercendo cargo assistencial em serviço 
de Cirurgia de Referência em Trauma de natureza pública ou privada por um 
período não inferior a 10  anos: 10 pontos (comprovar com declaração original do 
chefe do serviço e/ou diretor clínico do hospital) 
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d. Coordenador de disciplina de trauma/serviço de cirurgia do trauma/ coordenador da 
residência do trauma em Hospital ou Faculdade/Público ou Privado: 15 pontos por 
atividade (comprovar com de declaração original do chefe do serviço e/ou diretor 
clínico do hospital/ diretor da faculdade/ chefe de departamento da disciplina) 

e. Preceptor de residência de cirurgia do trauma/professor de disciplina de cirurgia do 
trauma em Hospital ou Faculdade/Público ou Privado: 01 ponto por ano de 
atividade. Máximo: 10 anos (comprovar com de declaração original do chefe do 
serviço e/ou diretor clínico do hospital/ diretor da faculdade/ chefe de departamento 
da disciplina). 

f. Médico do SAMU: 01 ponto por ano. Máximo: 10 pontos (com comprovante) 

g. Diretor Médico do SAMU (período mínimo de 2 anos): 10 pontos (com 
comprovante) 

h. Mestrado em especialidade cirúrgica: 10 pontos (com comprovante) 

i. Doutorado em especialidade cirúrgica: 15 pontos  (com comprovante) 

j. Pós-doutorado ou Livre-docência em especialidade cirúrgica: 15 pontos (com 
comprovante) 

k. Membro de banca de mestrado, qualificação de doutorado, doutorado ou livre-
docência cujo tema da tese esteja relacionado à cirurgia do trauma: 02 pontos por 
banca. Máximo 10 pontos (com comprovante) 

l. Ter realizado: ATLS, PHTLS ou DSTC: 02 pontos por curso (com comprovante) 

m. Ser instrutor do ATLS, PHTLS ou DSTC: 04 pontos por curso (com comprovante) 

n. Ser diretor do ATLS, PHTLS ou DSTC: 05 pontos por curso (com comprovante) 

o. Publicação como autor ou editor de livro sobre Trauma ou Urgência: 06 pontos por 
livro ou edição. Máximo 30 pontos - anexar copia da capa do livro ou edição 

p. Publicação como autor ou co-autor de capítulo de livro com assunto relacionado a 
cirurgia do trauma ou urgência: 2 pontos para cada publicação. Máximo: 20 pontos 
- comprovar com a cópia da publicação; 

q. Publicação como autor ou co-autor de artigo relacionado a cirurgia do trauma ou 
emergência em revista indexada: 5 pontos. Máximo: 20 pontos - comprovar com 
cópia do artigo 

r. Participação em eventos organizados pelo CBC ou SBAIT ou em congressos 
internacionais de cirurgia do trauma como palestrante em temas relacionados a 
cirurgia do trauma: 2 pontos por participação Máximo: 10 pontos - comprovar com 
a cópia do programa do evento ou do certificado de apresentação; 
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s. Apresentação como autor ou co-autor em congressos nacionais do CBC ou da 
SBAIT, ou de congressos internacionais de temas relacionados a cirurgia do 
trauma, seja na forma oral, vídeo ou pôster: 1 ponto por apresentação para 
congressos nacionais. Máximo: 5 pontos, ou internacionais: 2 pontos por 
apresentação. Máximo: 10 pontos - comprovar com a cópia do programa do 
congresso ou do certificado de apresentação; 

t. Presidir ou ter presidido CBC ou SBAIT, presidir ou ter presidido um Congresso, 
Comissão Organizadora ou Científica de congresso e jornada cujo tema central 
esteja relacionado a cirurgia do trauma, reconhecido pelo CBC ou SBAIT: 5 pontos. 
Máximo: 5 pontos - comprovar com a cópia do programa do congresso ou do 
certificado de apresentação; 

 
 
3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:  
 

3.1. Preencher requerimento e ficha de inscrição conforme Anexo I, assinado 
pelo candidato ou por procurador legalmente constituído;  

3.2. Cópia autenticada do diploma médico;  

3.3. Cópia autenticada da inscrição no CRM; 

3.4. Cópia autenticada do Título de Especialista;  

3.5. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (Cópia simples);  

3.6. Formulário de Análise Curricular – Conforme Anexo II, juntamente com os 
documentos comprobatórios (cópias simples) comprovando a obtenção 
da pontuação mínima (60 pontos).  

 

 

4. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:  
 

4.1. Os candidatos receberão a confirmação da inscrição através de e-mail, 
até o dia 20 de novembro de 2017.  

4.2. Caso não ocorra o recebimento dessa confirmação até esta data, enviar 
e-mail ou entrar em contato com a respectiva sociedade. 
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5. DA AVALIAÇÃO:  
 

5.1. O processo de avaliação desta certificação na Área de Atuação em 
Cirurgia do Trauma será constituída por uma avaliação de desempenho, 
mediante análise curricular; 

5.2. Considerar-se-á aprovado na avaliação de desempenho, o médico que 
obtiver a pontuação mínima de 60 pontos;  

5.3. O Formulário de Análise Curricular (Anexo II) especificará as atividades 
desenvolvidas relativas à Cirurgia do Trauma e deverá ser acompanhado 
dos respectivos documentos comprobatórios, conforme descritos em 
cada item do Anexo II;  

5.4. O Formulário de Análise Curricular será avaliado conforme os itens e 
pontuações contidos no item 2.4;  

5.5. A pontuação final do Formulário de Análise Curricular será a somatória de 
todos os pontos obtidos em cada item até o máximo estabelecido para 
cada um.  

5.6. A Comissão Examinadora fará a avaliação entre 20/11/17 e 27/11/17. 

 

6. RESULTADO:  
 

6.1. O resultado final será divulgado até dia 30/11/2017, no site 
www.amb.org.br e sites do CBC e SBAIT;  

6.2. Os candidatos aprovados receberão o Certificado de Área de Atuação em 
Cirurgia do Trauma, que deverá ser solicitado e emitido pela AMB 
mediante o pagamento de taxa de confecção do diploma;  

6.3. O certificado será assinado pela AMB e CBC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amb.org.br/
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7. DOS RECURSOS  
 

7.1. Os recursos referentes ao concurso deverão ser enviados pelo candidato 
por via eletrônica à Secretaria da AMB, diretoria@amb.org.br; 

7.2. Serão aceitos, apenas, os recursos que chegarem à Secretaria da AMB 
até 07 (sete) dias após a divulgação do resultado no portal da AMB.  

7.3. A Secretaria da AMB enviará os recursos recebidos ao CBC que realizará 
sua avaliação e se pronunciará no prazo de até 30 (trinta) dias do 
recebimento.  

7.4. Até 60 (sessenta) dias após o encerramento do prazo dos recursos, a 
Secretaria da AMB encaminhará a cada candidato os resultados dos 
seus recursos deliberados pela Comissão de Cirurgia do Trauma da 
AMB.  

 Rio de Janeiro, junho de 2017 

 

 

 
Dr. Paulo Roberto Corsi, TCBC 

Presidente do CBC 

 

 

 

 
José Mauro da Silva Rodrigues 

Presidente da SBAIT 

  

mailto:diretoria@amb.org.br
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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO AO CONCURSO DE PROFICIÊNCIA 
PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE 

ÁREA DE ATUAÇÃO EM CIRURGIA DO TRAUMA - 2017 
 
 

ANEXO I 
 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E FICHA CADASTRAL 
 
Solicito minha inscrição para participar do concurso para obtenção do Certificado de Área de Atuação em Cirurgia do 
Trauma – 2017, e desde já declaro ter conhecimento dos termos e condições do referido concurso, conforme disposto 
no Edital publicado pela AMB. 
 
 

NOME:  

 

CPF:  RG:  

 

CRM / estado:  ESTADO CIVIL:  

 

TÍTULO DE ESPECIALISTA:  

 

ANO FORMATURA:  ANO TÍTULO ESPECIALISTA:  

 

ENDEREÇO:  

 

BAIRRO:  CEP:  

 

CIDADE:  ESTADO:  

 

TEL (      ):  CEL (      ):  

 

e-mail:  
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                                                                          Atenciosamente, 

 
________________________________________ 
 
 
             ,           de                                 de              .  



COLÉGIO  BRASILEIRO  DE  CIRURGIÕES  

Filiado à Associação Médica Brasileira 

  CNPJ N
O
 33.658.204/0001-73    INSC. MUNICIPAL 00.599.581 

Rua Visconde de Silva, 52 - 3
O
 Andar - Botafogo - Rio de Janeiro – RJ-CEP 22271-092 

Tel.: (21) 2138-0650 - FAX: (21) 2286-2595 
http:///www.cbc.org.br 

  

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO AO CONCURSO DE PROFICIÊNCIA 
PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE 

ÁREA DE ATUAÇÃO EM CIRURGIA DO TRAUMA - 2017 
 
 

ANEXO II 
 

 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE CURRICULAR 
CONFORME OS PRÉ-REQUISITOS E DADOS DE PONTUAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 

 
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

- NOME DO CANDIDATO:   _______________________________________ 
 
 
II - PREENCHER COM OS PRÉ-REQUISITOS BÁSICOS: 
 

1. Graduação em medicina  (Anexar cópia autenticada do diploma) 
2. Ano de formatura (Necessário tempo mínimo de 10 anos)  
3. Conselho Regional de Medicina de seu estado (Anexar cópia autenticada) 
4. Título de especialista (Anexar cópia autenticada) 

 
 
III - PREENCHER COM OS DADOS CURRICULARES DE PONTUAÇÃO: 
 

1. Necessário atingir pontuação mínima de 60 pontos na soma conforme os 
critérios abaixo discriminados no item 2 

 
2. Anexar cópias simples dos documentos de comprovação  
 
3. Preencher pontuação final aqui ao lado:   _________   pontos. 

 



COLÉGIO  BRASILEIRO  DE  CIRURGIÕES  

Filiado à Associação Médica Brasileira 

  CNPJ N
O
 33.658.204/0001-73    INSC. MUNICIPAL 00.599.581 

Rua Visconde de Silva, 52 - 3
O
 Andar - Botafogo - Rio de Janeiro – RJ-CEP 22271-092 

Tel.: (21) 2138-0650 - FAX: (21) 2286-2595 
http:///www.cbc.org.br 

  

 
 

CONCURSO DE PROFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE 
ATUAÇÃO EM CIRURGIA DO TRAUMA 

 
ANEXO II 

 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE CURRICULAR - CONFORME OS PRÉ-REQUISITOS E 

DADOS DE PONTUAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

NOME:  

 

CRM / estado:  ANO FORMATURA:  

 

TEL (      ):  CEL (      ):  

 

e-mail:  

 
 

 
II - PREENCHER COM OS DADOS CURRICULARES DE PONTUAÇÃO: 
 

Necessário atingir pontuação mínima de 60 pontos  
na soma conforme os critérios abaixo: 

 
Critérios Especiais 

a. Certificado emitido pelo CBC de Habilitação em Cirurgia do Trauma e Emergência: 
60 pontos 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

b. Possuir Residência Médica em Cirurgia do Trauma em Serviço credenciado pelo 
MEC com duração de 01 ou 02 anos : 60 pontos 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Critérios Gerais 
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a. Ser Membro Titular ou Emérito do CBC: 15 pontos 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

b. Ser membro Titular ou Emérito da SBAIT: 10 pontos 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

c. Comprovar que exerce, exerceu ou vem exercendo cargo assistencial em serviço 
de Cirurgia de Referência em Trauma de natureza pública ou privada por um 
período não inferior a 10  anos: 10 pontos (comprovar com declaração original do 
chefe do serviço e/ou diretor clínico do hospital) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

d. Coordenador de disciplina de trauma/serviço de cirurgia do trauma/ coordenador da 
residência do trauma em Hospital ou Faculdade/Público ou Privado: 15 pontos por 
atividade (comprovar com de declaração original do chefe do serviço e/ou diretor 
clínico do hospital/ diretor da faculdade/ chefe de departamento da disciplina) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

e. Preceptor de residência de cirurgia do trauma/professor de disciplina de cirurgia do 
trauma em Hospital ou Faculdade/Público ou Privado: 01 ponto por ano de 
atividade. Máximo: 10 anos (comprovar com de declaração original do chefe do 
serviço e/ou diretor clínico do hospital/ diretor da faculdade/ chefe de departamento 
da disciplina). 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

f. Médico do SAMU: 01 ponto por ano. Máximo: 10 pontos (com comprovante) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

g. Diretor Médico do SAMU (período mínimo de 2 anos): 10 pontos (com 
comprovante) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

h. Mestrado em especialidade cirúrgica: 10 pontos (com comprovante) 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

i. Doutorado em especialidade cirúrgica: 15 pontos  (com comprovante) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

j. Pós-doutorado ou Livre-docência em especialidade cirúrgica: 15 pontos (com 
comprovante) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

k. Membro de banca de mestrado, qualificação de doutorado, doutorado ou livre-
docência cujo tema da tese esteja relacionado à cirurgia do trauma: 02 pontos por 
banca. Máximo 10 pontos (com comprovante) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

l. Ter realizado: ATLS, PHTLS ou DSTC: 02 pontos por curso (com comprovante) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

m. Ser instrutor do ATLS, PHTLS ou DSTC: 04 pontos por curso (com comprovante) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

n. Ser diretor do ATLS, PHTLS ou DSTC: 05 pontos por curso (com comprovante) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

o. Publicação como autor ou editor de livro sobre Trauma ou Urgência: 06 pontos por 
livro ou edição. Máximo 30 pontos - anexar copia da capa do livro ou edição 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

p. Publicação como autor ou co-autor de capítulo de livro com assunto relacionado a 
cirurgia do trauma ou urgência: 2 pontos para cada publicação. Máximo:   20 
pontos - comprovar com a cópia da publicação; 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 

q. Publicação como autor ou co-autor de artigo relacionado a cirurgia do trauma ou 
emergência em revista indexada: 5 pontos. Máximo: 20 pontos - comprovar com 
cópia do artigo 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

r. Participação em eventos organizados pelo CBC ou SBAIT ou em congressos 
internacionais de cirurgia do trauma como palestrante em temas relacionados a 
cirurgia do trauma: 2 pontos por participação Máximo: 10 pontos - comprovar com 
a cópia do programa do evento ou do certificado de apresentação; 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

s. Apresentação como autor ou co-autor em congressos nacionais do CBC ou da 
SBAIT, ou de congressos internacionais de temas relacionados a cirurgia do 
trauma, seja na forma oral, vídeo ou pôster: 1 ponto por apresentação para 
congressos nacionais. Máximo: 5 pontos, ou internacionais: 2 pontos por 
apresentação. Máximo: 10 pontos - comprovar com a cópia do programa do 
congresso ou do certificado de apresentação; 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

t. Presidir ou ter presidido CBC ou SBAIT, presidir ou ter presidido um Congresso, 
Comissão Organizadora ou Científica de congresso e jornada cujo tema central 
esteja relacionado a cirurgia do trauma, reconhecido pelo CBC ou SBAIT: 5 pontos. 
Máximo: 5 pontos - comprovar com a cópia do programa do congresso ou do 
certificado de apresentação; 
 

 
 
 
 
 

COLOCAR PONTUAÇÃO FINAL  
NA PRIMEIRA FOLHA DESTE ARQUIVO 

 


