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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ATUAÇÃO NA 

ÁREA DE CIRURGIA BARIÁTRICA 
 

Pelo presente edital, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e o Colégio Brasileiro de Cirurgia 
Digestiva (CBCD), de acordo com as normas do convênio com a Associação Médica Brasileira, 
comunica aos interessados que se encontram abertas no período de 1 de setembro de 2019 a 
30 de setembro as inscrições para o concurso de 2019.  
 
A banca examinadora será presidida pelos Presidentes do CBC e CBCD e constituída por 9 
membros indicados pelos Presidentes de ambas Sociedades e também da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) - 3 membros de cada Sociedade.  
 
1. DAS INSCRIÇÕES:  

 
1.1. A inscrição do candidato subentende que o mesmo tenha conhecimento das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, e na tácita aceitação das mesmas. 
 
As inscrições poderão ser realizadas através do:  

➢ Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
Rua Visconde de Silva, 52 - 3º andar Botafogo – 22271-092 - Rio de Janeiro – RJ 
Tel. (21 )2138-0672 ou (21) 2138-0650 | e-mail: concurso@cbc.org.br 

• O CBC receberá as inscrições por email ou via correio 
 
➢ Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 - Salas 10e11 - Bela Vista - 01318-901 - São Paulo 
/SP Tel. (11) 3288-8174 / (11) 3266-6201 

• O CBCD receberá as inscrições via correio 
 

 
 
1.2. Taxa de Inscrição: 

 
Membros Quites do CBC/CBCD/AMB: R$ 355,00  
Não Membros: R$ 705,00  
 
Contas bancárias para depósito: 
 

CBC – BANCO ITAU 
Ag.  0311 – C/C 33.493-2 
CNPJ 33.658.204/0001-73 

CBCD – BANCO ITAU 
Ag. 0349 – CC 45.620-2 

CNPJ 61.569.372/0001-28 
 
1.3. Não haverá devolução da taxa de custeio do concurso caso haja desistência ou não 

aprovação.  
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1.4. Pré-requisitos para a inscrição:  
 

1.4.1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM definitivo);  

1.4.2. Ser portador do Título de Especialista em Cirurgia Geral (CBC) ou do Aparelho 
Digestivo (CBCD) expedido pela AMB  

OU 

de Certificado de Residência Médica com duração mínima de 2 (dois) anos em Cirurgia 
Geral ou do Aparelho Digestivo expedido pelo CNRM/MEC;  
 

1.5. Pré-requisitos de formação em Cirurgia Bariátrica:  
 

1.5.1. (    ) Conclusão do programa de Residência Médica com duração mínima     de 2 
(dois) anos em Cirurgia Bariátrica reconhecida pela CNRM/MEC.  

OU 

1.5.2. (  ) Conclusão de Treinamento na área de Cirurgia Bariátrica em Serviços de 
Residência Médica em Cirurgia Geral ou do Aparelho Digestivo credenciados pela 
CNRM/MEC, comprovada por relatório assinado pelo Supervisor do Programa 

OU 

1.5.3. (   ) Comprovação de atuação na área de Cirurgia Bariátrica pelo período mínimo de 
4 (quatro) anos assinada pelo Diretor Técnico da Instituição com papel timbrado da 
Instituição e por 2 (dois) Membros Titulares do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) ou 
Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD) ou Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica (SBCBM).  

 
2. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:  
 
Para a inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos (cópia xerográfica ou 
escaneado em um ÚNICO arquivo em PDF):  
 
2.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida;  
2.2. Inscrição definitiva do Conselho Regional de Medicina (CRM);  
2.3. Cópia do Título de Especialista obtido em uma das sociedades convenentes (CBC/CBCD) 
expedido pela AMB ou de Certificado de Residência Médica em Cirurgia Geral ou do Aparelho 
Digestivo;    
2.4. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição;  
 
 



  

 
 
3. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:  
 
3.1. Os candidatos receberão a confirmação da inscrição de sua inscrição por via eletrônica, e 
para tanto é obrigatório o fornecimento do endereço eletrônico.  
3.2 Caso não recebam a confirmação de sua inscrição em 15 dias após o envio dos documentos, 
entrar em contato telefônico com a sociedade na qual realizou a inscrição.  
 
 
4. DOS EXAMES DE SUFICIÊNCIA:  
 
O concurso será estabelecido em 2 (DUAS) FASES:  
 
PRIMEIRA FASE: 
 

PROVA TEÓRICA - que versará sobre conhecimentos da área, cuja lista dos  
pontos está em anexo I;  

- constará de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) 
alternativas e apenas uma correta, com atribuição correspondente de nota no total 
de 0 (zero) a 10 (dez).  

 
A duração da prova será de 2 (duas) horas.  
 
A prova será realizada no dia 06 de novembro 2019, quarta-feira, às 15 horas (Horário de 
Brasília), não sendo admitido o acesso ao recinto da prova após este horário. Não será permitido 
o acesso com “pager”, computador de bolso, telefone celular ou qualquer tipo de 
intercomunicador.  
 
Os candidatos deverão comparecer ao local e horário marcado para a realização do exame 
e apresentar documento de identidade com foto.  
 
LOCAL DA PROVA:  
 
Hotel Windsor Barra, Rio de Janeiro - RJ  
Avenida Lúcio Costa, 2360, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - RJ  
 
O gabarito da prova escrita será divulgado no Site do CBC / CBCD / SBCBM  
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA FASE: 

ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE, conforme critérios de pontuação enunciados no ANEXO 
II (máximo de 100 pontos) e atribuição correspondente de nota no total de 0 (zero) a 10 
(dez). 

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 

A PROVA TEÓRICA terá peso 6 (seis), e a ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE terá peso 4 
(quatro).  

Para aprovação será calculada a MÉDIA FINAL PONDERADA, que é a soma ponderada das 
notas das 2 (DUAS) FASES, que dividida por dez DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 6 
(SEIS).  

A lista de APROVADOS será divulgada no Site do CBC / CBCD / SBCBM 

 

 



  

 
 

ANEXO I 
 
LISTA DE PONTOS PARA PROGRAMA DA PROVA ESCRITA: 
 
 

1. Obesidade: conceito e epidemiologia 

2. Estado metabólico e hormonal do paciente obeso 

3. Tratamento clínico da obesidade: conceitos básicos e perspectivas 

4. Doenças associadas à obesidade 

5. Critérios de seleção de pacientes para o tratamento cirúrgico 

6. Importância da equipe multiprofissional na avaliação pré-operatória 

7. Alterações nutricionais mais comuns e seu tratamento 

8. Racional do tratamento cirúrgico: bases técnicas 

9. Técnicas operatórias 

10. Técnicas endoscópicas e minimamente invasivas 

11. Urgências em cirurgia bariátrica 

12. Complicações precoces do tratamento cirúrgico: prevenção e tratamento 

13. Complicações tardias do tratamento cirúrgico: prevenção e tratamento 

14. Resultados do tratamento cirúrgico: sucesso e falência 

15. Reganho de peso: causas e tratamentos 

16. Seguimento pós-operatório: importância da equipe multiprofissional 

17. Cirurgia revisional: indicações, seleção dos pacientes e aspectos técnicos 

18. Cirurgia metabólica: racional e perspectivas 



  

 
 

ANEXO II 
 

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

INSCRIÇÃO: 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome:   
 

CRM Nº/Estado                         
 

Ano de Formatura:   
 

E-mail:                                                                                                           
 

Telefone:    
 

Celular:    
 
 

II. Preencher com os pré-requisitos básicos: 
 
Graduação em medicina (Anexar cópia autenticada do diploma):  
                                                                                                                                           
Ano de formatura:   

 
Conselho Regional de Medicina de seu estado (Anexar cópia autenticada): 

 
 
Título de especialista (Anexar cópia autenticada): 

 
 
 



  

 
 

Se TOTAL PONTOS = 

TOTAL PONTOS = 

TOTAL PONTOS = 

 
 
III - ESPECIFIQUE VOCÊ MESMO O TOTAL DE PONTOS EM CADA ÍTEM E 
PREENCHER COM OS DADOS CURRICULARES QUE JUSTIFIQUEM ESTA 
PONTUAÇÃO, QUE SERÃO CONFERIDOS COM OS DOCUMENTOS DE 
COMPROVAÇÃO: 

 
 
III. a   

Ser Membro Titular do CBC e/ou CBCD e/ou SBCBM: 10 pontos para cada 
(máximo de 30 pontos) (comprovar com cópia do título); 

 

 
 
 
III. b   
 Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado ou Livre- docência: respectivamente 5, 10, 15 

pontos (comprovar com cópia do Título); 

 

 
 
 

III. c   

 Ter realizado como cirurgião principal mais de 60 (10 pontos) ou 120 cirurgias 
bariátricas (20 pontos) (comprovar com cópia da declaração do chefe de serviço e/ou 
do Diretor Clínico do Hospital); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

TOTAL PONTOS = 

TOTAL PONTOS = 

TOTAL PONTOS = 
 
III. d   

Publicação como autor ou co-autor de artigo relacionado a cirurgia bariátrica em 
revista indexada: 5 pontos cada publicação (máximo de 20 pontos) (comprovar com 
a cópia do artigo); 

 

 
 
 
III. e   

Publicação como autor ou co-autor de capítulo de livro com assunto relacionado a 
cirurgia bariátrica: 5 pontos cada publicação (máximo de 20 pontos) (comprovar com a 
cópia do artigo); 

 

 
 

 
 
III. f   

Apresentação como autor ou co-autor em congressos nacionais do CBC, CBCD e 
SBCBM ou de congressos internacionais de temas relacionados à cirurgia bariátrica 
seja na forma de apresentação oral, vídeo ou pôster: 2 pontos por apresentação para os 
congressos nacionais (máximo de 10 pontos) ou internacionais 4 pontos (máximo de 
20 pontos) (comprovar com a cópia do programa do congresso ou do certificado de 
apresentação) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

III.h TOTAL PONTOS = 

TOTAL PONTOS = 

 

 
III. g   
 Participação em eventos organizados e/ou apoiados pelos respectivos colégios de 

especialidade: CBC, CBCD e SBCBM ou em congressos internacionais de cirurgia 
bariátrica como palestrante em temas relacionados a cirurgia bariátrica: 2 pontos por 
participação (máximo de 10 pontos) (comprovar com a copia do programa do evento 
ou do certificado de apresentação); 

 

 
 

 
 

III. h            TOTAL PONTOS = 
  

Participação em congressos nacionais do CBC, CBCD e SBCBM ou congressos 
internacionais da cirurgia bariátrica: 1 ponto por congresso (máximo 5 pontos) (comprovar 
com a cópia do certificado de participação); 

 

 
 
 
 

III. i   

Pertencer a banca de tese ou qualificação cujo assunto seja relacionado a cirurgia 
bariátrica: 4 pontos (máximo 20 pontos) (comprovar com o certificado de participação); 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pontuação final:  pontos. 
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