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A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), filiada à Associação Médica Brasileira 

(AMB), nos termos dos § 3º e § 4º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 1981, e nos termos do 

parágrafo único, do art. 2º do Decreto nº 8.516/2015, torna pública a realização do 

Exame por Proficiência para obtenção do “Certificado de Atuação – 2019”, na área de 

Sexologia (CAS), em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e nos 

diplomas legais vigentes aplicáveis. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Nos termos do Decreto nº 8.516/2015, que regulamenta o Cadastro Nacional de 

Especialistas – CNE, e estabeleceu a Comissão Mista de Especialidades – CME, a 

Associação Médica Brasileira – AMB, as sociedades de especialidades por meio da 

AMB, e os programas de residência médica credenciados pela CNRM são as únicas 

entidades que concedem títulos de especialidades médicas no País. Sendo que, nos 

termos do § 6º, do art. 1º, da Portaria CME nº 01/2018 Anexo da Resolução CFM nº 

2.148/2016, as especialidades médicas e áreas de atuação aprovadas pela CME terão 

sua certificação com a responsabilidade da AMB e/ou da CNRM. 

 

1.2. Dessa forma, o Conselho Federal de Medicina – CFM, a Associação Médica 

Brasileira – AMB e a Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM 

reconhecem as mesmas especialidades e áreas de atuação. E, nos termos do art. 1º da 

Portaria CME nº 01/2018 Anexo da Resolução CFM nº 2.148/2016, define-se 

especialidade médica como o núcleo de organização do trabalho médico que 

aprofunda verticalmente a abordagem prática e teórica de segmentos da dimensão 

biopsicossocial do indivíduo e da coletividade. 

 

1.3. Portanto, os exames regidos por este Edital, pelos respectivos diplomas legais e 

regulamentares, seus anexos, bem como, eventualmente, suas posteriores 

retificações, visam a concessão de Certificados em Áreas de Atuação Médicas 

reconhecidas pela Resolução CFM nº 2.162/2017, quais sejam, Psicogeriatria 

(CAPG); Psicoterapia (CAPT); Psiquiatria da Infância e Adolescência (CAPIA); 

Psiquiatria Forense (CAPF) e Sexologia (CAS), que são certificados pela Associação 

Médica Brasileira – AMB, através de sociedade de especialidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 2º do Decreto nº 8.516/2015, do § 2º do art. 5º e art. 7º da 

Portaria CME nº 01/2018 Anexo da Resolução CFM nº 2.148/2016, e ainda, de 

acordo com a Resolução CFM nº 2.162/2017. O exame será executado sob a 

responsabilidade da Associação Médica Brasileira, denominada AMB, através de 

delegação à Associação Brasileira de Psiquiatria, doravante denominada ABP. 

 

1.4. De acordo com a Normativa da AMB e o convênio firmado entre CFM, AMB e 

CNRM, “a certificação por proficiência (análise curricular) será adotada, como 

exceção, apenas na primeira vez após o reconhecimento de uma nova especialidade 

ou área de atuação e na existência de médicos já titulados. Por nenhuma razão poderá 



 
 
 
 

 

Edital n
o
 019 de 27 de novembro de 2019 

Exame por Proficiência para obtenção de Certificado de Atuação na Área de Sexologia (CAS) 

 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA 

Rua Buenos Aires, 48 – 3º andar - Centro | Rio de Janeiro – RJ | 20.070-022. 

Fone/Fax: (21) 2199-7500 | educacao@abp.org.br | Home Page: www.abp.org.br 
 

2 

ser feita uma segunda edição". Dessa forma, todos os candidatos deverão prestar 

provas. 

 

1.5. A coordenação do processo de realização das provas caberá à Comissão 

Organizadora da Prova para concessão de Certificado de Atuação na Área de 

Sexologia - 2019, designada pela Diretoria da ABP, para esse fim e doravante, neste 

Edital, denominada simplesmente “Comissão Organizadora”. 

 

1.6. O atendimento aos interessados em participar da Prova para concessão de 

Certificado de Atuação na Área de Sexologia – 2019 será feito pelos seguintes canais 

oficiais, referenciados ao longo do presente Edital simplesmente como: “e-mail 

oficial”; “site oficial”; e “telefone oficial”, respectivamente. 

 

i. e-mails: educacao@abp.org.br;  

ii. sítios eletrônicos: http://www.abp.org.br;  

iii. telefones: (55) (21) 2199-7500, de segunda-feira a sexta-feira, exceto em dias 

de feriado, de 09 horas às 18 horas - horário oficial de Brasília-DF. 

 

1.7. Os contatos com o candidato serão feitos através do e-mail informado no seu 

requerimento de inscrição, referenciado ao longo do presente Edital simplesmente 

como “e-mail do candidato”. 

 

1.8. Será de responsabilidade exclusiva do candidato à obtenção de todas as 

informações referentes à concessão de Certificado de Atuação na Área de Sexologia 

– 2019 no site oficial, em particular, ao acompanhamento dos prazos e das possíveis 

atualizações do cronograma previsto. 

 

1.9. O presente Edital contém os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Ficha de Inscrição 

Anexo II – Modelo de Carta de Apresentação  

Anexo III - Formulário de Análise Curricular 

Anexo IV - Cronograma previsto 

 

1.10. O candidato poderá obter o presente Edital e seus Anexos no site oficial. 

 

2. DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM SEXOLOGIA 

 

2.1. O Certificado de Atuação será concedido aos médicos que comprovarem atuação 

profissional e/ou acadêmica em Sexologia, e que atingirem 70 (setenta) ou mais 

pontos na Certificação de Área de Atuação – Avaliação de Desempenho. 

 

 

 

mailto:educacao@abp.org.br
http://www.abp.org.br/portal/educacao/provadetitulo/
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3. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 

 

3.1. Para participar deste processo de obtenção de Certificado de Atuação em 

Sexologia o médico candidato deverá atender aos seguintes pré-requisitos: 

 

a) Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina, mediante CRM definitivo;  

b) Ter pelo menos 10 (dez) anos de formado em Medicina; 

c) Ser portador de Título de Especialista emitido pela Associação Médica 

Brasileira na Especialidade de Psiquiatria; 

d) Ser apresentado (mediante Carta de Apresentação), por 1 (um) associado quite e 

Titular da ABP de sua região de trabalho (cidade ou estado), que deve descrever 

as atividades profissionais do postulante; 

e) Comprovar a realização de atividades científicas descritas no Anexo III; 

 

4. DA INSCRIÇÃO: 

 

4.1. A inscrição do candidato automaticamente subentende que o mesmo tenha 

conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, e na tácita 

aceitação das mesmas, não cabendo alegar desconhecimento. 

 

4.2. A inscrição deverá ser efetuada no período de 27/11/2019 a 24/01/2020 através 

do portal da ABP (www.abp.org.br). A inscrição só será finalizada com o pagamento 

da taxa no sistema bancário. 

 

4.2.1. Após preenchimento do Requerimento e pagamento da Inscrição online 

disponível nos sites oficiais, é requisito para a inscrição o envio, pelo candidato, 

dos documentos relacionados no subitem 5.1, diretamente à Secretaria Geral da 

ABP A/C Setor de Títulos no endereço: Rua: Buenos Aires, n
o
 48 – 3

o
 andar – 

Centro - 20070-022 – Rio de Janeiro/RJ. 

 

4.2.2. Toda documentação deverá ser enviada, obrigatoriamente, pelos Correios, 

utilizando-se os serviços de SEDEX ou de Carta Registrada. 

 

4.2.3. O candidato deverá certificar-se de que a documentação enviada foi 

entregue à ABP, acompanhando o código do SEDEX ou da Carta Registrada, de 

acordo com a opção feita no subitem 4.2.1, no endereço eletrônico dos Correios: 

www.correios.com.br/sistemas/rastreamento. 

 

4.3. A data final da inscrição não será prorrogada, e não serão aceitas inscrições 

condicionais. 

 

4.4. Para fins de atendimento do prazo para inscrição, será considerada a data de 

postagem. 

 

http://www.abp.org.br/
http://www.correios.com.br/sistemas/rastreamento
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4.5. Taxa de inscrição: 

 

4.5.1. O valor da taxa de inscrição para a realização das provas é de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para Médicos não Associados à ABP/AMB e de R$ 1.800,00 (mil 

e oitocentos reais) para Médicos Associados Quites da ABP/AMB (mediante 

comprovação). 

 

 Taxa de inscrição 

Associados ABP/AMB R$ 1.800,00 

Não Associados ABP/AMB R$ 3.000,00 

 

4.5.2. Para o pagamento da taxa de inscrição, poderá ser utilizado cartão de 

crédito ou boleto bancário gerado no ato da inscrição (pela Internet), até a data 

limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 

 

4.5.3. Não serão aceitos pagamentos da taxa de inscrição por depósito em caixa 

eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordem de 

pagamento ou qualquer outra forma não especificada neste Edital. 

 

4.6. Em nenhuma condição haverá devolução da taxa de inscrição, que uma vez paga, 

não será devolvida, sob qualquer hipótese. 

 

4.7. Não será devolvido o valor de taxa de inscrição efetuada fora do prazo. 

 

4.8. São considerados associados, aqueles quites com a anuidade do ano vigente e 

anteriores. 

 

4.9. Para os associados da AMB obterem o desconto na taxa de inscrição, será 

necessário o envio de declaração ou comprovante de quitação do ano vigente, 

juntamente com os demais documentos solicitados neste edital. 

 

4.10. Caso seja a opção de pagamento pelo boleto bancário, esse deverá pago até a 

data limite de pagamento da taxa de inscrição. 

 

4.11. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 

na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 

considerando o primeiro dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja 

feito até o dia 24/01/2020. 

 

4.12. ABP não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por falhas 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, 

problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como 

por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados, a impressão 

do boleto bancário ou o efetivo crédito para a ABP, do valor da inscrição. 
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4.13. Em caso de dificuldades com o sistema de inscrição eletrônica, os candidatos 

deverão entrar em contato com a ABP, respectivamente pelo e-mail oficial. 

 

4.14. Ao se identificar taxa de inscrição paga em duplicidade, ou para categorias 

incorretas, o candidato será informado. No caso de pagamento em duplicidade, a ABP 

devolverá o valor em duplicidade para o candidato. No caso de pagamento de 

inscrição com menor valor que o devido, a diferença deverá ser depositada pelo 

candidato até as datas de resolução das pendências. 

 

4.15. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, cabendo à ABP, respectivamente, o direito de excluir do exame aquele que 

preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações 

inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

 

4.16. ABP exime-se das despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestar as 

provas deste exame, bem como de quaisquer intercorrências que impeçam o candidato 

de comparecer aos locais de prova em data e hora previstas neste Edital. 

 

4.17. As inscrições estarão abertas a partir da data de publicação deste Edital, e 

encerram-se às 18 horas do dia 24 de janeiro de 2020. 

 

5. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 

 

5.1. Para efetivar a inscrição o candidato deverá enviar a documentação pelos correios, 

até o dia 27/01/2020. Não serão aceitos os documentos enviados por quaisquer outros 

meios, inclusive e-mail, entrega pessoal ou fax. 

 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida; 

b) Cópia autenticada do diploma de médico; 

c) Cópia autenticada da inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM - 

definitivo); 

d) Cópia autenticada do Título de Especialista em Psiquiatria (TEP) concedido pela 

AMB/ABP;  

e) Formulário de Análise Curricular (Anexo III), juntamente com os documentos 

comprobatórios (cópias simples dos certificados); 

f) Carta de Apresentação (Anexo II), original, datada, com firma reconhecida, 

assinada por 1 (um) associado Titular quite da ABP; No documento deve constar 

que o candidato possui conhecimento suficiente para participar do Concurso de 

Habilitação em Sexologia. 

 

5.1.1. As cópias apresentadas dos documentos acima citados serão auditadas e 

qualquer inconsistência poderá incorrer na anulação da inscrição. 
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5.1.2. Não serão aceitos quaisquer comprovantes emitidos pelo próprio interessado 

na qualidade de pessoa física. 

 

5.2.   Verificado, a qualquer tempo, que a inscrição recebida não atende a todos os 

requisitos estabelecidos neste Edital, ou que contém qualquer declaração falsa ou 

inexata, será a mesma cancelada para todos os fins, mesmo que o candidato tenha 

sido aprovado. O candidato portador de deficiência que necessitar de condição 

especial para fazer as provas poderá requerê-la fazendo a opção no Requerimento 

Eletrônico de Inscrição, disponível no endereço www.abp.org.br, durante o período 

de inscrição. 

 

5.3. O envio de todos os documentos, descritos acima, será obrigatório para todos os 

candidatos. 

 

5.4. Serão consideradas deferidas as inscrições que estiverem com a documentação 

completa, correta e com a taxa de inscrição paga. 

 

5.5. A não integralização dos procedimentos de inscrição (pagamento da taxa de 

inscrição e envio dos documentos exigidos) implica na DESISTÊNCIA do 

candidato e sua consequente ELIMINAÇÃO na Prova. 

 

5.6. Os eventuais erros no Comprovante Definitivo de Inscrição que forem 

detectados pelos candidatos deverão ser comunicados à ABP, através do e-mail 

educacao@abp.org.br antes da data das provas. Se ainda persistirem erros, estes 

devem ser comunicados no dia da prova ao Fiscal da sala, que fará constar no 

Relatório de Ocorrências. 

 

6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

 

6.1. Os candidatos receberão a confirmação da inscrição através de e-mail, conforme 

mencionados na ficha de inscrição. 

 

6.2. Caso não ocorra o recebimento dessa confirmação no prazo de 15 (quinze) dias 

da postagem dos documentos, enviar e-mail para educacao@abp.org.br  

 

6.3. Caso o deferimento ou indeferimento não seja realizado até 20/03/2020, o 

candidato deverá comunicar o fato à Secretaria Executiva da ABP pelo e-mail 

educacao@abp.org.br e/ou telefone: (0xx21) 2199-7500. 

 

7. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO: 

 

7.1. O processo de avaliação para a primeira certificação na Área de Atuação de 

Sexologia será constituída de uma Avaliação de Desempenho, mediante análise 

curricular. 

http://www.abp.org.br/
mailto:educacao@abp.org.br
mailto:educacao@abp.org.br
mailto:educacao@abp.org.br
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7.2. Considerar-se-á aprovado na avaliação de desempenho o médico que obtiver a 

pontuação mínima de 70 (setenta) pontos. 

 

7.3. O Formulário de Análise Curricular especificará as atividades desenvolvidas 

relativas à Sexologia, e deverá ser acompanhado dos respectivos documentos 

comprobatórios, conforme descritos em cada item do Anexo III; 

 

7.4. O Formulário de Análise Curricular será avaliado conforme os itens e 

pontuações contidos no Anexo III; 

 

7.5. A pontuação em cada item do Formulário de Análise Curricular será a somatória 

de todos os pontos obtidos em cada item, até o máximo estabelecido para o item. 

 

8. DA COMISSÃO EXAMINADORA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: 

 

8.1. A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) terá como comissão examinadora 

especialmente para este fim os membros de suas Diretorias e até 03 convidados de 

notório saber na área. 

 

8.2. A Comissão Examinadora fará a avaliação entre os dias 27/01/2020 a 

13/03/2020, e, após o dia 20/03/2020 o resultado será colocado no site da ABP com o 

nome de todos os candidatos inscritos e aprovados. 

 

8.3. O candidato inscrito poderá solicitar pedido de revisão do resultado da avaliação 

pela comissão examinadora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do 

recebimento do resultado, o qual deverá ser protocolado na secretaria da ABP ou 

encaminhado via correio, por modalidade com Aviso de Recebimento (AR ou 

Sedex); 

 

8.4. No caso de envio por via postal, a postagem deve ser realizada até o quinto dia 

útil referido no item 7.3; 

 

8.5. A comissão examinadora analisará e julgará os pedidos de revisão, homologando 

o resultado final, que será encaminhado à secretaria da ABP para as demais 

providências. 

 

8.6. Não havendo pedido de revisão dos resultados da avaliação, a comissão 

examinadora homologará o resultado final e encaminhará à secretaria da ABP para as 

demais providências; 

 

9. DO RESULTADO 

 

9.1. O resultado final será divulgado no site da ABP. 
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9.2. Os candidatos aprovados receberão o Certificado de área de atuação em 

Sexologia, emitido pela AMB. Nesta edição sem custos adicionais. 

 

10. DO RECURSO 

 

10.1. O recurso deverá ser encaminhado diretamente para o e-mail oficial, pelo 

próprio candidato, individualmente. 

 

10.2. O horário oficial de Brasília-DF deverá ser respeitado para a interposição do 

recurso 

 

10.3. Será exigido o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada 

recurso interposto. Valor este que deverá ser pago via boleto após a interposição do 

recurso. O comprovante de pagamento desta taxa deverá ser enviado ao e-mail 

educacao@abp.org.br com o assunto do e-mail “comprovante de taxa recursal”.  

 

    10.3.1. O pagamento da taxa deverá ser realizado em até 24 horas úteis após o 

prazo final para interposição recurso, conforme data constante no Cronograma 

Previsto (Anexo VIII). 

 

  10.3.2.. O não pagamento da taxa referente ao(s) recurso(s) anula a solicitação de 

interposição de recurso(s). 

 

10.4. A Comissão Organizadora enviará a resposta do recurso interposto, via e-mail 

oficial para o e-mail do candidato, até a data constante no Cronograma Previsto 

(Anexo VII). 

 

10.5. Caso a Comissão Organizadora julgue necessário, o prazo previsto no subitem 

7.19.3 poderá ser prorrogado. 

 

10.6. A Comissão Organizadora constitui-se como única instância para recursos e 

suas decisões são soberanas e definitivas, não cabendo recursos adicionais. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos 

os atos e comunicados referentes a este concurso para obtenção do certificado de 

atuação na área de Sexologia no endereço eletrônico www.abp.org.br e verificar o 

recebimento de quaisquer avisos através de e-mail enviados pela ABP. 

 

11.2. A ABP não se responsabilizará por inscrições não recebidas em virtude de 

falhas de comunicação, congestionamento de linhas, possíveis falhas de impressão, 

mailto:educacao@abp.org.br
http://www.abp.org.br/
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problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos bem como 

por outros meios, sendo o envio de responsabilidade do candidato. 

 

11.3. A ABP não se responsabilizará por possíveis falhas na prestação do serviço de 

entrega e/ou envio de documentos pelo Correio, bem como os demais fatores alheios. 

 

11.4. Será de responsabilidade dos candidatos qualquer erro ou omissão de 

informações falsas ou tendenciosas prestadas no ato da inscrição. 

 

11.5. Constatado, a qualquer momento, o recebimento de inscrição que não atenda 

aos requisitos de habilitação neste Edital e/ou que contenha documentos e/ou 

declarações falsas ou inexatas, a mesma será cancelada para todos os fins. 

Consequentemente, serão anulados todos os atos posteriores à inscrição, mesmo que 

o candidato tenha obtido aprovação nas provas, sem prejuízo do ajuizamento das 

ações cabíveis.  

 

11.6. Não serão realizados quaisquer tipos de análise ou de avaliação de documentos 

pessoalmente, por telefone e/ou via e-mail. 

 

11.7. Não haverá qualquer forma de análise de documentos antes do pagamento da 

taxa de inscrição para prova. 

 

11.8. Não há compromisso da ABP em cobrar possíveis documentos pendentes. 

 

11.9. As dúvidas relacionadas ao Exame de Proficiência para obtenção de Certificado 

de Atuação na Área de Sexologia - CAS 2019 deverão ser encaminhadas ao e-mail 

oficial. 

 

11.10. As declarações de aprovação serão emitidas a partir da data constante no 

Cronograma Previsto (Anexo IV), mediante solicitação do candidato, enviada ao e-

mail oficial. 

 

11.11. As declarações de aprovação terão o prazo de até 2(dois) dias úteis para serem 

confeccionadas e enviadas via e-mail do candidato. 

 

11.12. A ABP não restituirá os valores pagos a título de taxa de inscrição, incluindo-

se no rol de hipóteses os casos de cancelamento, de indeferimento de inscrição ou de 

reprovação em quaisquer etapas da Prova. 

 

11.13. A Comissão Organizadora poderá solicitar, caso julgue necessário, 

documentos adicionais comprobatórios para o processo de habilitação do candidato. 

 

11.14. A ABP exime-se das despesas com viagens e estadias dos candidatos para 

prestar as provas deste processo, bem como de quaisquer intercorrências que 
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impeçam o candidato de comparecer aos locais de prova em data e hora previstas 

neste Edital. 

 

11.15. Todas as cópias autenticadas dos documentos apresentados pelo candidato 

poderão ser auditadas e qualquer inconsistência poderá incorrer na anulação da 

inscrição do candidato. 

 

11.16. As provas de Título de Especialista e Áreas de Atuação são organizadas e 

realizadas pelas respectivas Sociedades de Especialidade que atendam às Resoluções 

do CFM 2.148/2016 e 2.149/2016 e seus anexos, seguindo os critérios estabelecidos 

na Normativa da Associação Médica Brasileira – AMB, responsável pelas condições 

e regras exigidas nos Editais das Sociedades de Especialidade.  

 

11.17. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 

respeito. 

 

11.18. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Edital e de sua 

execução, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

11.19. A ABP é soberana no julgamento dos casos não previstos neste Edital.  

 

www.abp.org.br         www.febrasgo.org.br 

 

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

Carmita Helena Najjar Abdo 

Presidente 

Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP 

 

 

  

http://www.abp.org.br/
http://www.febrasgo.org.br/
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome completo:  

                                                               

CPF:                                                                          CRM Nº/ UF:         

 

Data de Nascimento:               ☐ Destro ☐ Canhoto                         

 

Nacionalidade:  ☐ Brasileira ☐ Estrangeira            Naturalidade: 

 

Endereço Residencial: 

 

CEP:  

 

Bairro/Cidade:                Estado:         

 

E-mail: 

 

Telefone: (   )                Celular: (   ) 

 

FORMAÇÃO / ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

1.Graduação em Medicina 

 

Início:                                                                        Término: 

Instituição: 

 

2.Título de Especialista  
 

☐ Em Psiquiatria pela prova de Título de Especialista da AMB/ABP       

Ano de obtenção do Título:             

 

3.Experiência na área de atuação de Sexologia 

 

Início:                                                                        Término: 

Instituição: 

Relato das atividades: 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 
No documento deve constar que o candidato possui conhecimento suficiente para participar do 

Concurso de Habilitação em Sexologia. 

 

Eu, __________________________________________________________________, CRM 

_____________ UF____ Associado(a) TITULAR QUITE*, declaro para fins de qualificação 

do(a) candidato(a) ___________________________________________________________, 

CRM _____________ UF____ à inscrição para realização do Exame de Proficiência para 

obtenção de Certificado de Atuação na Área de Sexologia (CAS), conforme convênio firmado 

com a Associação Médica Brasileira (AMB), que o(a) acima referido(a) é médico(a) possui 

conhecimento suficiente para participar do Exame de habilitação em Sexologia. 

 

RELATO DAS ATIVIDADES DO(A) CANDIDATO(A): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.  

 

Afirmo estar ciente da responsabilidade ética e jurídica da veracidade destas informações e 

que, sendo confirmada incorreção das mesmas, o(a) candidato(a) por mim qualificado, terá 

sua inscrição impugnada na prova citada. 

 

 

______________________________, _______ de ____________________ de 2019. 

                                              Cidade-Estado 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) Associado(a) Titular quite*. 

 

 

 
* CONSIDERA-SE ASSOCIADO TITULAR TODO ASSOCIADO DA ABP QUE POSSUA TÍTULO DE 

ESPECIALISTA DA AMB/ABP/FEBRASGO E QUE ESTEJA EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES 

ESTATUTÁRIAS. 

 

**A VALIDAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SÓ SE DARÁ MEDIANTE RECONHECIMENTO DE 

FIRMA. 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE CURRICULAR 
TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 
OBSERVAÇÃO: Enviar cópia simples dos certificados de todos os eventos científicos, atividades científicas, atividades acadêmicas e 

atividades profissionais mencionadas abaixo. Serão considerados apenas os certificados de eventos científicos realizados nos últimos 06 (seis) anos. 

 

 

I – EVENTOS CIENTÍFICOS NA ÁREA DE SEXOLOGIA – SOMAR MÁXIMO DE 20 PONTOS 

Quant. 

máxima 

considerada 

Valor 

unitário 

Pontuação 

máxima 

SOMA DOS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

CONGRESSOS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS  01 10 10  

JORNADAS REGIONAIS OU ESTADUAIS - Jornadas com no mínimo 6 (seis) horas de duração 02 05 10  

CURSOS E SIMPÓSIOS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS 
Cursos com no mínimo 2 (duas) horas de duração / Simpósios com no mínimo 4 (quatro) horas de duração 

10 0,5 05 
 

ESTÁGIO EM SERVIÇO DE SEXOLOGIA NO BRASIL OU EXTERIOR - mínimo de 30 

(trinta) dias 
02 05 10 

 

   

   

II - ATIVIDADES CIENTÍFICAS NA ÁREA DE SEXOLOGIA – SOMAR MÁXIMO DE 30 PONTOS 

Quant. 

máxima 

considerada 

Valor 

unitário 

Pontuação 

máxima 

SOMA DOS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA MÉDICA COM FATOR DE IMPACTO 10 0,5 05  

ARTIGO PUBLICADO EM REVISTA MÉDICA SEM FATOR DE IMPACTO 10 0,5 05  

CAPÍTULO EM LIVRO NACIONAL OU INTERNACIONAL  10 0,5 05  

EDIÇÃO COMPLETA DE LIVRO  05 01 05  

CONFERÊNCIA (AULA OU COORDENAÇÃO) EM EVENTO NACIONAL OU 

INTERNACIONAL 
10 01 10 

 

CONFERÊNCIA (AULA OU COORDENAÇÃO) EM EVENTO ESTADUAL OU 

REGIONAL 
05 01 05 

 

APRESENTAÇÃO DE TEMA LIVRE OU PÔSTER EM EVENTO CIENTÍFICO 10 0,5 05  

   

   

III - ATIVIDADES ACADÊMICAS NA ÁREA DE SEXOLOGIA – SOMAR MÁXIMO DE 20 PONTOS 

Quant. 

máxima 

considerada 

Valor 

unitário 

Pontuação 

máxima 

SOMA DOS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA  

(MESTRADO, DOUTORADO, LIVRE DOCÊNCIA OU CONCURSO) 
08 0,5 04 

 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA DA AMB/ABP 01 08 08  

MESTRADO NA ESPECIALIDADE 01 04 04  

DOUTORADO OU LIVRE DOCÊNCIA NA ESPECIALIDADE 02 02 04  

DOCENTE DE GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO 08 0,5 04  

INSTRUTOR DE CENTRO DE ENSINO - 0,5 ponto por ano como instrutor 08 0,5 04  

   

IV - ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEXOLOGIA – SOMAR MÁXIMO DE 30 PONTOS 

Quant. 

máxima 

considerada 

Valor 

unitário 

Pontuação 

máxima 

SOMA DOS 

DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

ATIVIDADE PRÁTICA EM HOSPITAIS OU CLÍNICAS PÚBLICAS OU PRIVADAS  

1 (um) ponto por ano em atividade 
05 03 15 

 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR  

1 (um) ponto por ano em atividade 
05 03 15 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA PREVISTO 

 

Atividade 

Período 

Início Término 

Publicação do Edital regulador 27/11/19 

Realização de Inscrição – 1º CHAMADA 27/11/19 24/01/20 

Realização de Inscrição – 2º CHAMADA 27/02/20 27/03/20 

Associação de Médicos à ABP 
17/01/20 

Até 23/03/20 

Quitação de débitos de associados inadimplentes ABP 
21/01/20 

Até 24/03/20 

Envio dos documentos para inscrição 
Até 27/01/20 

Até 07/04/20 

Comunicado oficial da ABP com relação a pendências na documentação 

do candidato 

Até 14/02/20 

Até 24/04/20 

Período de avaliação de desempenho pela banca examinadora 27/01/20 
13/03/20 

04/05/20 

Envio do resultado ao candidato 
20/03/20 

15/05/20 

Solicitação de recurso  
23/03/20 

18/05/20 

25/03/20 

20/05/20 

Envio do resultado final 
31/03/20 

29/05/20 

Instruções para solicitação da confecção do Certificado de Área de 

Atuação em Sexologia – 2019 à AMB 

31/03/20 

29/05/20 

Solicitação de declaração de aprovação  
01/04/20 

01/06/20 

 


