ADENDO NÚMERO 4(QUATRO) PARA OBTENÇÃO e
RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM
BIOMEDICINA - Versão – 2019
A Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM) torna público que
estão abertas as inscrições para obtenção e renovação do Título de Especialista em
Biomedicina -TEBM- nas seguintes áreas de atuação do Biomédico: Patologia
Clínica(Análises

Clínicas),

Imagenologia

(Tomografia

Computadorizada,

Ressonância Magnética e Medicina Nuclear), Citologia Oncótica, Acupuntura,
Biomedicina Estética, Toxicologia, Histotecnologia Clínica, Banco de Sangue e
Reprodução Humana.
A prova para obtenção do Título de Especialista em Biomedicina será realizada no
dia 26 de OUTUBRO de 2019 às 9:00 horas. A prova terá duração de 4 (quatro)
horas. Não haverá tolerância para os horários estabelecidos.
Endereço para realização das provas:
3º Congresso de Biomedicina do Centro Oeste.
Hotel Nacional - SHS Quadra 1 - Bloco A - Asa Sul, Brasília - DF, 70322-900

As inscrições serão aceitas até o dia 11 DE OUTUBRO de 2019.
O candidato deverá ler com atenção as NORMAS PARA OBTENÇÃO E
RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM BIOMEDICINA Versão – 2019.
Não deverão fazer inscrição os candidatos que não atendam os itens mínimos
descritos na norma do TEBM 2019. A taxa de inscrição não será devolvida caso o
candidato não atenda ou não apresente a documentação mínima necessária para
participar do TEBM. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail ou por
fax. Será sumariamente eliminado o candidato que prestar declaração falsa ou
inexata em qualquer documento.
Toda documentação constante das NORMAS PARA OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO
DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM BIOMEDICINA Versão – 2019 deverá ser
enviada para a sede da ABBM até o dia 11 DE OUTUBRO de 2019.
Associação Brasileira de Biomedicina - ABBM
Avenida Lacerda Franco, 1073 – Cambuci
CEP 01536-000 São Paulo – SP
No envelope deverá constar a frase:

“DOCUMENTAÇÃO TEBM 2019 – BRASÍLIA”
Qualquer documentação postada após o dia 11 DE OUTUBRO DE 2019 não será
analisada pela coordenação do TEBM 2019.
A divulgação da pontuação curricular será enviada ao e-mail fornecido pelo
candidato na ficha de inscrição até o dia 21 DE OUTUBRO de 2019.
As entrevistas com especialistas serão marcadas pela ABBM por meio dos telefones
e e-mails informados pelo candidato na ficha de inscrição. Somente serão
convocados para entrevista os candidatos que atingirem pontuação mínima de
120(cento e vinte) pontos(somatória da analise curricular e prova de
conhecimentos).
A divulgação das notas finais será enviada ao e-mail fornecido pelo candidato na
ficha de inscrição até o dia 31 DE OUTUBRO de 2019.
A relação dos aprovados estará disponível no site da ABBM a partir do 31 DE
OUTUBRO de 2019. Os certificados dos candidatos aprovados serão postados até
o dia 22 DE NOVEMBRO DE 2019.
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