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EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL
EDITAL 2021
Pelo presente Edital, a Comissão Especial Permanente do Concurso para Concessão do Título de Especialista em
Cirurgia Geral do CBC – COTECIG, de acordo com as normas do convênio com a Associação Médica Brasileira,
comunica aos interessados que as inscrições para o Exame de 2021 encontram-se abertas até o dia 12 de novembro de
2021.
O Concurso constará de duas provas:
1) Escrita
2) Oral
O candidato deverá cumprir as seguintes exigências:
1.
2.
3.
4.

Entrega de requerimento de inscrição;
Ser formado em Medicina com CRM definitivo;
Apresentar certidão negativa emitida pelo CRM de seu Estado obtida através do site do seu CRM;
Documentação comprovando estar inserido em UMA das categorias abaixo:
a) Ter completado o mínimo de 2 (dois) anos de Residência Médica em Cirurgia Geral reconhecida pela
CNRM/MEC, acrescido de ter completado o 3º ano de Residência Médica em área de atuação na Cirurgia Geral,
reconhecida pelo MEC.
b) Se após ter completado a Residência reconhecida pela CNRM/MEC em Cirurgia Geral o candidato tiver
realizado e terminado a Residência em Cirurgia do Aparelho Digestivo ou Cirurgia Oncológica reconhecida pela
CNRM/MEC, basta apresentar os dois certificados de conclusão de residente que estará apto a realizar a prova
escrita. Se estiver realizando a segunda residência, independentemente de quantos anos ela durar, deverá aguardar
terminar essa segunda residência.
c) Ter o certificado de conclusão do Treinamento de 2 (dois) anos em Cirurgia Geral emitido pelo CBC (Programa
de Treinamento em Cirurgia Geral do CBC) acrescido de comprovação de 2 (dois) anos de exercício na
especialidade de Cirurgia Geral, através de declaração assinada pelo Diretor do Hospital e/ou Chefe do Serviço de
Cirurgia.
d) Estar registrado no Conselho Regional de Medicina pelo menos há 6 anos e com comprovação de 6 (seis) anos
de atuação como cirurgião geral no Brasil, através de declaração assinada pelo Diretor do Hospital e/ou Chefe do
Serviço de Cirurgia. A comprovação pode ser feita através de documentos emitidos por vários Serviços e Hospitais
que, somados, alcancem o mínimo de 6 (seis) anos necessários.
Não serão contabilizados documentos comprobatórios do exercício da Medicina fora do território nacional;
Parágrafo Único: Médicos formados no Exterior, além de um dos requisitos acima, deverão apresentar diploma
revalidado (REVALIDA) escaneado.
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5.

Taxa de Inscrição para a Prova Escrita:
MEMBROS QUITES DO CBC OU DA AMB ... R$ 455,00
NÃO MEMBROS ............................. R$ 845,00
⇨ Pagamento deverá ser realizado para o COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES por meio de PIX, DOC
ou TED, o comprovante deverá ser escaneado e enviado juntamente com toda a documentação exigida em um
ÚNICO ARQUIVO EM PDF.. Somente o pagamento não garante inscrição.
⇨ BANCO ITAÚ – AGÊNCIA 0311 – CC 33493-2 – CNPJ 33.658.204/0001-73 (CHAVE PIX)
⇨ Os sócios da AMB deverão comprovar sua adimplência com as anuidades enviando uma declaração da
AMB atestando estar em dia com as anuidades.

Resumo dos documentos a serem enviados para a Secretaria-Geral do CBC no seguinte email:
concurso@cbc.org.br.
a)

Certidão negativa emitida pelo CRM de seu Estado;

b)

Carteira do CRM com fotografia

c)

Cópia dos comprovantes citados nas letras a a d do item 4 deste edital;

d)

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição da prova escrita.

e)

Médicos formados no exterior fornecer o diploma revalidado.

f)

Requerimento para inscrição da prova escrita preenchido e assinado.

⮚ Instruções para envio:
1. Todos os documentos devem ser escaneados em UM ÚNICO arquivo, em baixa resolução (porém
legíveis, 300 dpi) não podendo ser maior do que 15 MB.
Aguardar a confirmação por e-mail do recebimento da sua inscrição na prova escrita.
IMPORTANTE:
1.

Haverá devolução da taxa de inscrição em casos avaliados pela comissão do título de especialista.

2.

Os candidatos, Membros do CBC, deverão estar quites com a Tesouraria-Geral no ato da inscrição;

3.

A INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ EFETUADA COM O ENVIO DOS COMPROVANTES EXIGIDOS
E CONFIRMADAS AS SUAS AUTENTICIDADES, ALÉM DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO;

4.

O não comparecimento às provas escrita e/ou oral implicará em desclassificação automática irrecorrível;

5.

Taxa de inscrição na Prova Oral: Será divulgada após o resultado da Prova Escrita;

6.

A taxa de confecção do diploma pela AMB é de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais) e deverá ser paga
apenas após a aprovação final do candidato.
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⮚ DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS:
PROVA ESCRITA:
1.

A Prova Escrita será realizada no dia 05 de dezembro de 2021 (domingo), às 9h, horário de Brasília, de forma
online, por meio de browser seguro, instalado no computador pessoal do candidato, em modo e momento
oportunos, constando de 100 questões de múltipla escolha, compostas de 4 alternativas, sendo 1 única correta,
sobre os tópicos constantes do conteúdo programático deste Edital. A duração será de 3 horas, sem prorrogação;

2.

O candidato deverá conectar-se ao sistema de prova e acessar o link que receberá por e-mail e por SMS com, pelo
menos, 30 minutos de antecedência, munido de documento com foto;

3.

Será considerado aprovado na Prova Escrita o candidato que obtiver índice de pelo menos 70% de acertos em
relação a maior nota aferida, e que sua nota absoluta na prova tenha pelo menos 50% de acertos habilitando-se,
portanto, ao Exame Oral;

4.

A cópia do caderno de questões será entregue aos candidatos, após o encerramento da prova.

5.

O gabarito da prova objetiva será divulgado no site do CBC, após a conclusão da mesma.

6.

As notas da Prova Escrita serão divulgadas. O candidato receberá via email a informação se foi considerado apto
ou não para a Prova Oral.

PROVA ORAL:
1.

A Prova Oral será realizada no dia 20 de março de 2022 (domingo), das 8:00 às 18:00, na cidade do Rio de
Janeiro de forma presencial e constarão de discussão sobre casos clínicos cirúrgicos, exames complementares e
perguntas sobre o programa deste Edital; Caso as condições sanitárias não permitam devido a Covid 19, essa
etapa será realizada de forma online.

2.

Os valores da inscrição da Prova Oral serão divulgados após a finalização da 1ª etapa do referido concurso;

3.

Cada candidato será examinado por 3 (três) bancas examinadoras, cada uma com 2 ou mais examinadores;

4.

Em caso de reprovação na Prova Oral, o candidato poderá prestar esta fase do exame no próximo ano. Se
reprovado novamente, será necessário reiniciar todo o processo de avaliação;

5.

O resultado final será divulgado via e-mail, em até 60 dias após a realização da prova, primando pela efetividade e
transparência em tal divulgação a todos os candidatos, aprovados ou não;

6.

Será garantida a disponibilização de acesso dos candidatos ao espelho de correção das respectivas provas, caso
solicitado

7.

Os candidatos terão a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado de qualquer fase da Prova. O
prazo para solicitação será de até 48 (quarenta e oito) horas, após divulgação do resultado. A solicitação deverá ser
enviada, através do e-mail concurso@cbc.org.br
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PROVA ONLINE:
1. Para a prova online o candidato precisa seguir as instruções abaixo:
1.1. Para fazer a prova o candidato necessitará de um computador e de um smartphone, simultaneamente;
1.2. Pelo computador ele terá acesso à prova e pelo smartphone terá acesso, via web conferência, ao fiscal-tutor que fará
a identificação do candidato e acompanhará toda a aplicação da prova;
1.3. O candidato deve estar em um ambiente sozinho e ninguém poderá adentrar a este espaço enquanto estiver
realizando a prova.
1.4 Para fazer a prova o candidato necessitará de 2 senhas. A senha pessoal que será definida por ele e uma senha que
será informada pelo fiscal-tutor durante a web-conferência;
1.5. Responder às questões das provas em computador com software seguro.
2. Dos equipamentos necessários para execução da prova online:
2.1. Para a realização da prova on-line será necessário que o candidato disponha de computador (desktop ou notebook)
em pleno funcionamento, que atenda aos seguintes requisitos mínimos:
2.2. Sistema Operacional: Windows (8.1 ou superior) ou MacOS;
2.3. Processador Core i3 ou compatível ou superior;
2.4. Memória RAM 4GB ou superior;
2.5. Fonte de energia com capacidade para 5 horas de preferência
conectado à rede elétrica;
2.6. Espaço de armazenamento mínimo em disco de 500MB;
2.7. Internet com Velocidade mínima de 10 (dez) Mbps (megabits por segundo);
2.8. Smartphone ou Tablet: Compatível com o aplicativo Google Meet.
3. Não será permitida a realização de prova em equipamentos móveis de qualquer tipo, como tablets, somente em
computadores e não será permitida também a utilização de fone de ouvido, calculadora, protetores auriculares, relógio
de pulso ou qualquer outro.
4. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões não se responsabiliza por quaisquer motivos de ordem técnica dos aparelhos
eletrônicos, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, procedimento indevido do
participante e / ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. É de responsabilidade exclusiva do
participante garantir os requisitos técnicos e de internet durante a realização da prova. Não será permitido segunda
chance ou envio de prova fora do horário estabelecido.
5. A prova online ocorrerá com monitoramento remoto, e cada candidato será acompanhado ao vivo pelo fiscal, por
meio de vídeo (câmera) e áudio (microfone). Toda a prova será gravada em áudio e vídeo.
6. Durante o período de realização da prova on-line, o navegador utilizado também desabilitará a utilização de outras
funções e softwares no computador do candidato, não permitindo a consulta à internet ou acesso a softwares ou
aplicativos. Ao candidato fica proibido manter seu computador conectado a mais de um monitor, ou conectado a um
projetor.
7. Será obrigatório que o candidato faça a validação dos seus dados no site informado pelo CBC, e instalação do
programa para acesso à prova, até o dia 25 de novembro de 2021.
8. Será obrigatório que o candidato acesse o programa de provas e faça o pré-teste, respondendo ao questionário teste
disponível, até o dia 02 de dezembro de 2021.
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9. Caso o candidato não faça a validação dos dados, instalação do programa ou a realização do pré-teste nos prazos
definidos, o candidato não poderá fazer a prova.
10. O computador utilizado e configurado para o pré-teste deve ser o mesmo a ser utilizado no dia do exame.
ATENÇÃO:
As inscrições serão recebidas EXCLUSIVAMENTE pela Secretaria-Geral do CBC, no Rio de Janeiro, por meio do
seguinte e-mail: concurso@cbc.org.br
Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (21)2138-0672 / 2138-0650 ou email concurso@cbc.org.br.
Horário de atendimento: 2ª a 6ª – 9 às 18 h.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITA E ORAL
PRIMEIRA PARTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Resposta Endócrina-Metabólica ao Trauma;
Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido-Base;
Nutrição em Cirurgia;
Cicatrização e Cuidados com a Ferida
Cirúrgica;
Infecções e Antibioticoterapia em Cirurgia;
Cuidados Pré e Pós-Operatórios;
Choque - Falência de Múltiplos Órgãos;
Terapia Intensiva em Cirurgia;

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hemostasia - Terapia Transfusional;
Avaliação do Risco Cirúrgico;
Princípios Gerais de Cancerologia Cirúrgica;
Transplantes - Aspectos Gerais;
Ética e profissionalismo em Cirurgia;
Segurança do paciente no período
perioperatório.

6.
7.
8.
9.
10.

Trauma Pelve-Perineal;
Trauma Vascular;
Trauma das Vias Urinárias;
Trauma na Criança, na Gestante e no Idoso;
Queimaduras.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cirurgia do Pâncreas;
Cirurgia do Baço;
Cirurgia Ambulatorial;
Cirurgia Minimamente Invasiva;
Cirurgia Bariátrica e Metabólica;
Bases da Cirurgia no Paciente Idoso;
Cirurgia dos Tumores da Pele.

SEGUNDA PARTE:
1.
2.
3.
4.
5.

Atendimento Inicial ao Politraumatizado;
Abordagem Inicial do Trauma
Cranioencefálico e Raquimedular;
Trauma Cervical;
Trauma Torácico;
Trauma Abdominal;

TERCEIRA PARTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cirurgia da Tireoide e Paratireoide;
Cirurgia da Adrenal;
Bases da Cirurgia Torácica;
Cirurgia das Hérnias;
Abdome Agudo Não Traumático;
Hemorragia Digestiva;
Hipertensão Porta;
Cirurgia do Esôfago;
Cirurgia do Fígado e Vias Biliares;
Cirurgia do Estômago;
Cirurgia do Intestino Delgado;
Cirurgia do Cólon, Reto e Ânus;
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ATENÇÃO:
A COMISSÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL (COTECIG) explicita claramente
que não abona e não indica nenhum curso preparatório para a realização das provas para o Título de Especialista em
Cirurgia Geral. O candidato deve estudar o conteúdo programático através da bibliografia apresentada, e se ao seu
julgamento, optar por fazer também algum curso chamado de preparatório, é de sua livre responsabilidade e escolha
essa opção. Nenhum membro da COTECIG pertence, faz parte ou fornece informações das questões em qualquer
curso preparatório para essa prova.

DR. LUIZ CARLOS VON BAHTEN, TCBC
PRESIDENTE NACIONAL
COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES
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EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL DO CBC – 2021
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROVA ESCRITA
E PESQUISA DO PERFIL DOS DADOS CADASTRAIS DOS CANDIDATOS
Ao assinalar com um “X” ao lado concordo que meus dados sejam anonimamente utilizados para uma pesquisa
Ao assinalar com um “X” ao lado não concordo que meus dados sejam anonimamente utilizados para uma pesquisa
A concordância ou a não concordância não interferirá em nada no aceite da inscrição ou na aprovação do concurso.
Independente da escolha acima, em nenhuma hipótese o candidato será ou poderá ser identificado nessa pesquisa.

NOME: ...............................................................................................................CRM DEFINITIVO: ............................
DATA NASC.: ........./......../.......... NATURAL DE:__________________
RG: ................................................. CPF: ..................................................................
ENDEREÇO: ......................................................................................................................................................................
BAIRRO: ............................................. CIDADE: .............................................. UF: ............... CEP: ......................
TELEFONE: ( ) ..................................... CELULAR: (

) ..............................

E-MAIL: .............................................................................................................................................
FORMADO NO ANO DE .......................
NA UNIVERSIDA DE/FACULDADE: ...............................................................................................................................
LOCAL DA RESIDÊNCIA MÉDICA OU TREINAMENTO EM CIRURGIA GERAL CREDENCIADO PELO CBC:
Hospital, Estado e Cidade...................................................................................................................................................
EM QUE ANOS: ............................
ASSINALAR SE É: MEMBRO CBC ( )

SÓCIO DA AMB ( )

NÃO MEMBRO CBC (

)

TAXA DE INSCRIÇÃO PROVA ESCRITA
MEMBROS QUITES DO CBC ou DA AMB
R$ 455,00
NÃO MEMBROS
R$ 845,00

⇨
Enviar o pagamento da inscrição por meio de PIX, DOC, TED ou cópia do depósito bancário ao COLÉGIO
BRASILEIRO DE CIRURGIÕES, BANCO ITAÚ – AGÊNCIA 0311 – CC 33493-2 – CNPJ 33.658.204/0001-73
(Chave PIX), juntamente com toda a documentação exigida por meio de escaneamento ao endereço de e-mail
concurso@cbc.org.br.
Os sócios da AMB deverão comprovar sua adimplência enviando juntamente com o pagamento uma
⇨
declaração da AMB atestando estar em dia com as anuidades.
⇨
TAXA DE INSCRIÇÃO DA PROVA ORAL: SERÁ DIVULGADA APÓS O RESULTADO DA PROVA
ESCRITA.
⇨ Eu, ____________________________________, li, entendi e concordo com as normas do edital do EXAME
DE SUFICIÊNCIA PARA TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL DO CBC de 2021.

____________________________________________________

Assinatura do candidato

