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A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), por meio 

da Comissão Paritária formada por membros de ambas, torna pública a retificação nº 01, referente a 

realização do Exame de Suficiência para Obtenção do Certificado de Área de Atuação em 

Cardiologia Pediátrica de 2022, sendo: 

 

1. ONDE SE LÊ: 

1.4.4 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas 

deverá anexar, no ato da inscrição, no formato (.jpg, .png ou .pdf), no ambiente on-line de inscrição, 

identificado, datado e assinado parecer emitido por profissional habilitado, que deverá justificar a 

necessidade do tempo adicional solicitado pelo candidato, nos termos do §2º do art. 4º, do Decreto 

Federal nº 9.508/2018. 

LEIA-SE: 

1.4.4 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas 

deverá anexar o laudo médico, no ato da inscrição por meio de upload, no formato (.jpg, .png ou 

.pdf), identificado, datado e assinado parecer emitido por profissional habilitado, que deverá justificar 

a necessidade do tempo adicional solicitado pelo candidato, nos termos do §2º do art. 4º, do Decreto 

Federal nº 9.508/2018. 

 

2. ONDE SE LÊ: 

4.2.5 Serão consideradas para correção apenas as provas práticas dos candidatos que tenham 

obtido 60% (sessenta por cento) de acertos do total de questões da prova teórica (30 (trinta) acertos). 

LEIA-SE: 

4.2.5 Serão consideradas para correção apenas as provas práticas dos candidatos que tenham 

obtido 60% (sessenta por cento) de pontos da prova teórica (30 (trinta) pontos). 

 

3. ONDE SE LÊ: 

4.3.3 A prova será acompanhada por fiscais humanos de prova, de modo que qualquer ato de 

infração identificado durante a prova ou posteriormente poderá acarretar na desclassificação do 

candidato. 

LEIA-SE: 

4.3.3 A prova será acompanhada por fiscais humanos, de modo que qualquer ato de infração 

identificado durante a prova ou posteriormente poderá acarretar na desclassificação do candidato. 
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4 ONDE SE LÊ: 

5.1 O candidato que não obtiver 60% de acertos do total de pontos em qualquer das provas 

será eliminado do Exame, independentemente da pontuação obtida na documentação 

facultativa. 

LEIA-SE: 

5.2 O candidato que não obtiver 60% dos pontos em qualquer das provas será eliminado do 

Exame, independentemente da pontuação obtida na documentação facultativa. 

 

5 ONDE SE LÊ: 

6.2.1 O depósito bancário deverá ser comprovado no momento da interposição do recurso, não 

sendo aceitos pagamentos fora deste prazo. 

6.2.2 O candidato deverá enviar o comprovante de pagamento dos recursos para o e-mail: 

concursos@fundep.com.br, destacando no assunto: Comprovante de Pagamento de Recurso 

SBMN 2022. 

LEIA-SE: 

6.2.1 O depósito bancário deverá ser comprovado no momento da interposição do recurso, 

estabelecido no item 7, não sendo aceitos pagamentos fora deste prazo. 

6.2.2 O candidato deverá enviar o comprovante de pagamento dos recursos para o e-mail: 

concursos@fundep.com.br, destacando no assunto: Comprovante de Pagamento de Recurso 

DCC.CP 2022. 

 

6 INLCUI-SE O ITEM 6.2.4,  

6.2.4 Os recursos realizados contra as alíneas “b” e “c”, são realizados por questão e, 

consequentemente, cada questão é um recurso que e deverá ser pago separadamente.  

 

7 ONDE SE LÊ: 

6.4. Para a situação mencionada no item 6.1, alíneas “a”, “b”, “c” deste Edital, será admitido um único 

recurso por candidato, devidamente fundamentado. Não serão aceitos recursos coletivos. Não serão 

avaliados os recursos que: 

 



EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE 
ÁREA DE ATUAÇÃO EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA - 2022 

ERRATA 01 - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO 

3 

 

LEIA-SE: 

6.4. Para a situação mencionada no item 6.1, alíneas “b”, “c” deste Edital, será admitido um único 

recurso por questão, devidamente fundamentado. Não serão aceitos recursos coletivos. Não serão 

avaliados os recursos que: 

 

8 ONDE SE LÊ: 

6.6. Ao julgar o recurso, a Comissão Paritária analisará as razões recursais e decidirá em instância 

única, pelo provimento ou não deste. Ao fazê-lo, a Comissão poderá se decidir por qualquer das 

seguintes ações:  

a) manter a resposta do gabarito oficial do Exame;  

b) aceitar duas ou mais opções como sendo a resposta correta; 

b) anular a questão, caso em que o ponto da questão será concedido para todos os candidatos, 

modificando-se o gabarito oficial do Exame. 

LEIA-SE: 

6.6. Ao julgar o recurso, a Comissão Paritária analisará as razões recursais e decidirá em instância 

única, pelo provimento ou não deste. Ao fazê-lo, a Comissão poderá se decidir por qualquer das 

seguintes ações:  

a) manter a resposta do gabarito preliminar do Exame;  

b) anular a questão, caso em que o ponto da questão será concedido para todos os candidatos, 

modificando-se o gabarito preliminar do Exame. 

 

9. Ficam ratificadas as demais disposições do Edital do Exame de Suficiência para Obtenção do 
Certificado de Área de Atuação em Cardiologia Pediátrica de 2021;  
 
10. O Edital do Exame de Suficiência para Obtenção do Certificado de Área de Atuação em 
Cardiologia Pediátrica de 2022 será consolidado de forma a contemplar estas retificações e 
complementações.  

11. Esta errata entra em vigor na data de sua divulgação. 
 

 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2022 

 


