2ª CIRCULAR

TEC | TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA
PROVA DO TEC 2017 - Informações Gerais
Data e local da Prova Teórica e Prova Teórico-Prática

A prova teórica será realizada no dia 03 de novembro de 2017 (sexta-feira) no São Paulo Expo – Rodovia dos
Imigrantes, s/n Km 1,5, Água Funda (SP), Pavilhão 3, São Paulo - SP, 04329-100, das 09:00 horas às 14 horas e 30
minutos.
A prova teórico-prática será realizada no dia 05 de novembro de 2017 (domingo) no São Paulo Expo – Rodovia dos
Imigrantes, s/n Km 1,5, Água Funda (SP), Pavilhão 1 e 2 - São Paulo - SP, 04329-100 , em horário e sala a serem
informados na carta de confirmação do candidato.

Resultado da Análise Curricular e Recursos

A pontuação da análise curricular estará disponível na página de inscrições para o TEC (http://tec.cardiol.br/tec) até
21 de agosto de 2017, e o candidato terá até o dia 25 de setembro de 2017 para solicitar revisão por escrito da
pontuação recebida na análise.

Bibliografia e Programa da Prova Teórica
1. Braunwald - Tratado de doenças cardiovasculares. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. – Português
2. Diretrizes da SBC, valendo a mais atual com suas respectivas atualizações.
3. Cardiologia, livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Manole, 2015 – 2ª edição.
4. Kalil e Fuster: Medicina cardiovascular – Reduzindo o impacto das doenças, Vol 1 e 2, 1ª ed. Editora Atheneu, 2016.

Prova teórico-prática

Independentemente do resultado da prova de múltipla escolha, deverão se submeter à prova teórico-prática TODOS
os candidatos que NÃO comprovarem pelo menos uma das seguintes situações:
a. Mínimo de dois anos de Residência em Clínica Médica desenvolvida em período integral, credenciada pela CNRM
b. Mínimo de dois anos de Estágio em Clínica Médica (SBCM), desenvolvido em período integral, nos mesmos
padrões estabelecidos pela CNRM (resolução CNRM n.1 de 14 de maio de 2002)
c. Título de Especialista em Clínica Médica expedido pela AMB - Associação Médica Brasileira
d. Residência Médica em Cardiologia (CNRM) realizada no Brasil.
Os candidatos serão submetidos à verificação do conhecimento e das habilidades práticas relativas à Cardiologia por
meio de prova aplicada por banca examinadora constituída pelos membros da CJTEC e detentores do TEC da SBC.
A prova teórico-prática será constituída de casos clínicos sobre temas gerais da Cardiologia apresentados em
modelo audiovisual e será realizada no dia 05 de novembro de 2017 (domingo) no SP-EXPO Rod. dos Imigrantes, Km
1,5, Água Funda (SP), pavilhão 1 e 2 São Paulo - SP, 04329-100,em horário e salas a serem comunicados na carta de
confirmação de inscrição, na sede do 72º Congresso Brasileiro de Cardiologia EXPO –SP Rod. dos Imigrantes, 1 Parque do Estado - Parque do Estado, São Paulo - SP, 04329-100
O candidato que faltar a essa etapa será eliminado do concurso. Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda
chamada.
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Resultado da Prova Teórica e Prova Teórico-Prática

O gabarito e o resultado estarão disponíveis no dia 05 de novembro de 2017, Domingo, à partir das 19 horas na sede
do 72º Congresso Brasileiro de Cardiologia no SP-EXPO Rod. dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda (SP), pavilhão 1 e
2 São Paulo - SP, 04329-100,) e na página do TEC - http://educacao.cardiol.br/cjtec/)
As provas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico e aplicadas por empresa independente
supervisionada pela CJTEC.
A partir do dia 20 de novembro de 2017 (segunda-feira), a pontuação final dos candidato estará disponível na página
do TEC: http://educacao.cardiol.br/cjtec/.
O caderno de questões aplicadas ficará disponível na página do TEC (http://educacao.cardiol.br/cjtec/) no período de
20 a 31 de novembro de 2017. Esse período não será prorrogado.
O candidato terá até o dia 04 de dezembro de 2017 para interpor recurso de acordo com as informações solicitadas
no ANEXO III, devendo o mesmo ser obrigatoriamente fundamentado, sob pena de deserção, em uma das
bibliografias mencionadas no item XIII deste Edital. Essas informações deverão ser encaminhadas para o e-mail
recursostec@cardiol.br até a data informada. Os recursos devem ser preparados e redigidos pelo próprio candidato
individualmente e fundamentadamente.
Havendo indícios de que tenham sido preparados por terceiro ou terem sido utilizados coletivamente por mais de um
candidato, a CJTEC poderá desconsiderá-los. Serão sumariamente indeferidos os recursos que denotem serem
objeto de cópias, possuírem fundamentos em outros já apresentados ou forem apresentados após as 18:00 horas do
dia 04 de dezembro de 2017.
Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, sendo que, ao interpô-lo, o sistema online enviará
uma confirmação provisória de recebimento da mensagem e em até 48 (quarenta e oito) horas úteis será gerado o
número de protocolo de processamento. É de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do recurso
no sistema de inscrição online disponível no endereço http://tec.cardiol.br/tec, sendo que em nenhuma hipótese
serão prestadas informações por telefone.
Exigir-se-á o pagamento de taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada recurso interposto, valor este que deverá
ser depositado em favor da Sociedade Brasileira de Cardiologia na conta C/C: 01589-7 da agência 9229 do Banco Itaú
(341)- CNPJ: 31.444.094/0001-11. O comprovante de pagamento desta taxa deverá acompanhar as razões recursais
na forma do Anexo III, sob pena de deserção.
O resultado do recurso será disponibilizado no sistema online disponível no endereço http://tec.cardiol.br/tec no
mesmo dia e horário da divulgação do Gabarito Oficial dia 22 de dezembro de 2017, a partir das 19:00 horas. Caso a
CJTEC julgue necessário, essa data poderá ser postergada.
Ao julgar o Recurso, a CJTEC analisará as razões recursais e decidirá em instância única pelo provimento ou não do
mesmo. Ao fazê-lo, a CJTEC poderá se decidir por qualquer das ações abaixo:
a) manter a resposta do gabarito oficial do concurso;
b) mudar a resposta gabarito oficial do concurso;
c) apontar mais de uma resposta correta; ou
d) anular a questão, considerando todas as resposta corretas para o gabarito oficial do concurso SBC / TEC 2017 - 18
Qualquer que seja a decisão da CJTEC ela será irrecorrível.
Para mais informações, acesse a página do TEC 2017 no Portal da SBC:
http://educacao.cardiol.br/cjtec/prova2017.asp | agendatec@cardiol.br
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