II Exame de suficiência para obtenção do certificado da área de
atuação em Medicina do Sono - 2013
Local das provas: Auditório Nobre (9º. Andar) da Associação Paulista de
Medicina, localizada na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278 – Bela Vista – São
Paulo/SP. Tels. (11) 3188-4200/3188-4300.
A Academia Brasileira de Neurologia informa que os candidatos deverão
comparecer ao local da prova teórica e teórico-prática no dia 30/11/2013
até às 13h30, impreterivelmente, munidos de CRM e RG. Os candidatos
deverão retirar o seu crachá de identificação no local.
NÃO HAVERÁ TEMPO DE TOLERÂNCIA PARA OS CANDIDATOS
ATRASADOS EM NENHUMA HIPÓTESE E SOB QUALQUER PRETEXTO.
A prova teórica será composta de 60 questões do tipo teste de múltipla
escolha com quatro alternativas cada (sendo apenas uma correta), com
duração de duas horas e início previsto para as 14 horas, abrangendo
conceitos, princípios e técnicas da área de medicina do sono relacionadas às
especialidades de otorrinolaringologia, neurologia, pneumologia e tisiologia
e psquiatria.
A prova teórico-prática será composta por 40 questões de múltipla escolha
abrangendo exames de polissonografia e casos clínicos da área de Medicina
do Sono, com duração de duas horas.
É vedado o uso, o porte e/ou consulta de qualquer dispositivo eletrônico de
comunicação (telefone celular, pager, bip, câmeras de qualquer tipo,
Iphone, Ipad, Ipod e qualquer outro tipo de equipamento eletrônico), assim
como a comunicação entre os candidatos e consulta a anotações. Os
candidatos adentrarão a sala de provas somente com documento de
identificação e o crachá. A violação destas regras implicará na eliminação do
candidato do concurso.
Os candidatos também não poderão portar nenhum tipo de caneta. As
canetas serão fornecidas exclusivamente pela organização da Prova.
O término previsto das atividades será às 18 horas.
Todos os candidatos realizarão as provas teórica e teórico-prática, sendo
que a relação dos aprovados será divulgada a partir do dia 9 de
dezembro de 2013, no endereço eletrônico da ABN: WWW.abneuro.org
A Academia Brasileira de Neurologia deseja Boa Sorte a todos!
Cordialmente

