COMISSÃO DE HABILITAÇÃO
SELEÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ATUAÇÃO
NA ÁREA DE ECOCARDIOGRAFIA
ERRATA DE EDITAL Nº 001/2020

A Comissão de Habilitação do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC, torna pública
a seguinte Errata do Edital nº 001/2020, nos itens abaixo descritos:

Onde se lê:
3.2
A inscrição será efetuada exclusivamente através da Internet no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br das 10 horas do dia 14/02/2020 até às 16 horas do
dia 12/06/2020, observado o horário de Brasília.
Leia-se:
3.2
A inscrição será efetuada exclusivamente através da Internet no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br das 10 horas do dia 14/02/2020 até às 16 horas do
dia 28/08/2020, observado o horário de Brasília.
Onde se lê:
3.3
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, até o dia 17/06/2020, na rede
bancária, observados os horários de atendimento das transações financeiras de cada
instituição bancária, por meio do boleto bancário recebido pelo e-mail, no valor
conforme quadro abaixo:
Tipo de Filiação*

Valor até
05/04/2020

Valor de 06/04/2020 a
17/06/2020

Sócio Quite do DIC

R$ 1.080,00

R$ 1.296,00

Sócio Adimplente apenas da SBC

R$ 2.700,00

R$ 3.242,00

Não Sócio do DIC, SBC (ou Sócio Inadimplente)

R$ 3.264,00

R$ 3.915,00

* Obrigatória apresentação de comprovante de Quitação da SBC
Nos valores acima não está inclusa a taxa referente à emissão do Certificado de Atuação na Área de
Ecocardiografia pela ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. A determinação deste valor fica a critério
exclusivo da Associação Médica Brasileira.

Leia-se:
3.3
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, até o dia 04/09/2020, na rede
bancária, observados os horários de atendimento das transações financeiras de cada
instituição bancária, por meio do boleto bancário recebido pelo e-mail, no valor
conforme quadro abaixo:

Tipo de Filiação*

Valor até
12/06/2020

Valor de 13/06/2020 a
04/09/2020

Sócio Quite do DIC

R$ 1.080,00

R$ 1.296,00

Sócio Adimplente apenas da SBC

R$ 2.700,00

R$ 3.242,00

Não Sócio do DIC, SBC (ou Sócio Inadimplente)

R$ 3.264,00

R$ 3.915,00

* Obrigatória apresentação de comprovante de Quitação da SBC
Nos valores acima não está inclusa a taxa referente à emissão do Certificado de Atuação na Área de
Ecocardiografia pela ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. A determinação deste valor fica a critério
exclusivo da Associação Médica Brasileira.

Onde se lê:
3.4
Caso o candidato precise da segunda via do boleto bancário, deverá entrar em contato
com o DIC (telefone ou e-mail) solicitando-o, apenas durante o período de inscrição
determinado no item 3.2 deste Edital, ficando indisponível a partir das 16 horas do dia
12/06/2020.
Leia-se:
3.4
Caso o candidato precise da segunda via do boleto bancário, deverá entrar em contato
com o DIC (telefone ou e-mail) solicitando-o, apenas durante o período de inscrição
determinado no item 3.2 deste Edital, ficando indisponível a partir das 16 horas do dia
28/08/2020.
Onde se lê:
3.5
O boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em
impressora a laser ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos
dados e do código de barras e ser pago até a data limite 17/06/2020 de pagamento da
taxa de inscrição.
Leia-se:
3.5
O boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em
impressora a laser ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos
dados e do código de barras e ser pago até a data limite 04/09/2020 de pagamento da
taxa de inscrição.
Onde se lê:
3.23 Os eventuais erros de digitação como nome, identidade, etc. deverão ser corrigidos até
às 12 horas do dia 03/08/2020 pelo e-mail dic@cardiol.br.
Leia-se:
3.23 Os eventuais erros de digitação como nome, identidade, etc. deverão ser corrigidos até
às 12 horas do dia 26/10/2020 pelo e-mail dic@cardiol.br.
Onde se lê:
4.1
Para efetivar a inscrição, além do preenchimento e confirmação do formulário Ficha de
Inscrição pelo endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, e o pagamento

do boleto bancário, os candidatos deverão encaminhar a documentação via sedex
para:
DEPARTAMENTO DE IMAGEM CARDIOVASCULAR
AT. PROCESSO SELETIVO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE
ECOCARDIOGRAFIA
Rua Barata Ribeiro, 380 Conjunto 46
Bela Vista – SP
CEP 01308-000
A data limite da postagem constante no envelope será impreterivelmente até o dia
17/06/2020, sob pena de indeferimento.
Leia-se:
4.1
Para efetivar a inscrição, além do preenchimento e confirmação do formulário Ficha de
Inscrição pelo endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, e o pagamento
do boleto bancário, os candidatos deverão encaminhar a documentação via sedex
para:
DEPARTAMENTO DE IMAGEM CARDIOVASCULAR
AT. PROCESSO SELETIVO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE
ECOCARDIOGRAFIA
Rua Barata Ribeiro, 380 Conjunto 46
Bela Vista – SP
CEP 01308-000
A data limite da postagem constante no envelope será impreterivelmente até o dia
04/09/2020, sob pena de indeferimento.
Onde se lê:
4.4
A consulta ao status da inscrição estará disponível no endereço eletrônico dicsbc.com
no dia 01/07/2020.
Leia-se:
4.4
A consulta ao status da inscrição estará disponível no endereço eletrônico dicsbc.com
no dia 21/09/2020.
Onde se lê:
4.5
O candidato que tiver enviado sua documentação até o prazo exigido nesse edital
(17/06/2020) e essa documentação estiver irregular, conforme status disponível no dia
01/07/2020, terá o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua documentação, ou
seja, até dia 15/07/2020.
Leia-se:
4.5
O candidato que tiver enviado sua documentação até o prazo exigido nesse edital
(04/09/2020) e essa documentação estiver irregular, conforme status disponível no dia
21/09/2020, terá o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua documentação, ou
seja, até dia 05/10/2020.

Onde se lê:
4.6
No dia 29/07/2020 será divulgado o resultado final da análise da documentação de
habilitação dos candidatos.
Leia-se:
4.6
No dia 22/10/2020 será divulgado o resultado final da análise da documentação de
habilitação dos candidatos.
Onde se lê:
5.3
A partir do dia 05/08/2020 será divulgado no endereço eletrônico dicsbc.com, a lista
dos candidatos que deverão, então, realizar as provas Teórica e de Vídeo.
Leia-se:
5.3
A partir do dia 28/10/2020 será divulgado no endereço eletrônico dicsbc.com, a lista
dos candidatos que deverão, então, realizar as provas Teórica e de Vídeo.
Onde se lê:
6.2.3 As Provas Teórica e de Vídeos estão previstas para serem realizadas no dia 16/08/2020
às 9:00 hrs, com duração total de 4 (quatro) horas ininterruptas
Leia-se:
6.2.3 As Provas Teórica e de Vídeos estão previstas para serem realizadas no dia 08/11/2020
às 9:00 hrs, com duração total de 4 (quatro) horas ininterruptas
Onde se lê:
6.2.12 Será disponibilizado no endereço eletrônico www.gestãodeconcursos.com.br o cartão
definitivo de inscrição – CDI, contendo endereço do local das Provas Teórica e de
Vídeos, a partir dia 05/08/2020.
Leia-se:
6.2.12 Será disponibilizado no endereço eletrônico www.gestãodeconcursos.com.br o cartão
definitivo de inscrição – CDI, contendo endereço do local das Provas Teórica e de
Vídeos, a partir dia 28/10/2020.
Onde se lê:
6.3.2 Esta prova será baseada na realização de um exame ecocardiográfico completo em
paciente e na discussão do caso e deverá ser realizada até o dia 20/11/2020, data em
que também deve ser postada conforme descrito no item 6.3.11.
Leia-se:
6.3.2 Esta prova será baseada na realização de um exame ecocardiográfico completo em
paciente e na discussão do caso e deverá ser realizada até o dia 15/01/2021, data em
que também deve ser postada conforme descrito no item 6.3.11.

Onde se lê:
6.3.3 Esta prova será aplicada por um dos Examinadores Oficiais de Prova Prática, com
experiência e Certificação de Atuação em Ecocardiografia, de uma lista que será
encaminhada pela Comissão de Habilitação do DIC até dia 30/09/2020.
Leia-se:
6.3.3 Esta prova será aplicada por um dos Examinadores Oficiais de Prova Prática, com
experiência e Certificação de Atuação em Ecocardiografia, de uma lista que será
encaminhada pela Comissão de Habilitação do DIC até dia 27/11/2020.
Onde se lê:
6.3.7 Caso o candidato tenha dificuldade para entrar em contato e agendar a Prova Prática
com os Examinadores indicados, o mesmo deverá entrar em contato imediatamente
com o DIC por telefone (11-3120 3363), em horário comercial, impreterivelmente até o
dia 20/10/2020. Nesse caso o DIC tentará agendar a Prova Prática para o candidato
com o Examinador escolhido ou indicar outro nome ao candidato.
Leia-se:
6.3.7 Caso o candidato tenha dificuldade para entrar em contato e agendar a Prova Prática
com os Examinadores indicados, o mesmo deverá entrar em contato imediatamente
com o DIC por telefone (11-3120 3363), em horário comercial, impreterivelmente até o
dia 11/12/2020. Nesse caso o DIC tentará agendar a Prova Prática para o candidato
com o Examinador escolhido ou indicar outro nome ao candidato.
Onde se lê:
6.3.10 Após a realização da Prova Prática, todo o material pertinente ao exame deverá ser
encaminhado pelo examinador ao DIC no endereço que consta do item 1.1. Cabe ao
candidato verificar junto ao Examinador se o material já foi postado, lembrando que a
data limite de postagem é até o dia 20/11/2020.
Leia-se:
6.3.10 Após a realização da Prova Prática, todo o material pertinente ao exame deverá ser
encaminhado pelo examinador ao DIC no endereço que consta do item 1.1. Cabe ao
candidato verificar junto ao Examinador se o material já foi postado, lembrando que a
data limite de postagem é até o dia 15/01/2021.
Onde se lê:
6.4.26 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova, deverá,
além de assinalar no Formulário de Solicitação de Inscrição, enviar ao DIC através de
carta registrada com AR para os endereços que constam no item 1.1, requerimento
com exposição de motivos, acompanhado de atestado médico original (com assinatura
e número do registro profissional) até o dia 03/08/2020 (data da postagem).
Leia-se:
6.4.26 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova, deverá,
além de assinalar no Formulário de Solicitação de Inscrição, enviar ao DIC através de
carta registrada com AR para os endereços que constam no item 1.1, requerimento

com exposição de motivos, acompanhado de atestado médico original (com assinatura
e número do registro profissional) até o dia 26/10/2020 (data da postagem).
Onde se lê:
7.1
Os gabaritos e as Provas Teórica e de Vídeos serão divulgados no dia 16/08/2020, 2
(duas) horas após a realização das mesmas, no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br.
Leia-se:
7.1
Os gabaritos e as Provas Teórica e de Vídeos serão divulgados no dia 08/11/2020, 2
(duas) horas após a realização das mesmas, no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br.
Onde se lê:
7.8
O resultado da primeira etapa, contendo a lista dos aprovados nas Provas Teóricas e
de Vídeos, será divulgado no dia 11/09/2020, através do endereço eletrônico
dicsbc.com e gestãodeconcursos.com.br
Leia-se:
7.8
O resultado da primeira etapa, contendo a lista dos aprovados nas Provas Teóricas e
de Vídeos, será divulgado no dia 23/11/2020, através do endereço eletrônico
dicsbc.com e gestãodeconcursos.com.br
Onde se lê:
7.9
O resultado final contendo a lista dos aprovados, após a Prova prática (eliminatória),
será divulgado no dia 30/11/2020, através do endereço eletrônico dicsbc.com e
gestãodeconcursos.com.br

Leia-se:
7.9
O resultado final contendo a lista dos aprovados, após a Prova prática (eliminatória),
será divulgado no dia 29/01/2021, através do endereço eletrônico dicsbc.com e
gestãodeconcursos.com.br
Onde se lê:
ATIVIDADES

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Data limite para associar no DIC
Data limite para inscrição nas provas (on line)

27/05/2020

Data limite para o recebimento dos documentos – data de postagem

17/06/2020

Data limite para o pagamento do boleto e a efetivação da inscrição

17/06/2020

Data de publicação de candidatos com documentação irregular

01/07/2020

Data limite para regularização de documentação irregular

15/07/2020

Resultado final da análise da documentação de habilitação dos

29/07/2020

12/06/2020

candidatos.
Data limite para solicitar correção de erros de digitação

03/08/2020

Solicitação de condições especiais para as Provas Teórica e de Vídeos

03/08/2020

Divulgação dos participantes das provas Teórica e de Vídeos e
disponibilização do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI)
Realização das Provas Teórica e de Vídeos e a publicação da prova e do
gabarito no site (2 horas após a realização das provas)
Data Limite para interposição de recursos ao gabarito das Provas Teórica
e de Vídeos
Divulgação do resultado das Provas Teórica e Vídeos, disponibilizadas no
site do DIC
Divulgação dos participantes da Prova prática e início da indicação dos
examinadores
Data limite para solicitar ao DIC outro Examinador da Prova Prática, no
caso de dificuldade de agendamento

05/08/2020
16/08/2020
17/08/2020
11/09/2020
11/09/2020
20/10/2020

Data limite para a realização da prova prática – data de postagem

20/11/2020

Divulgação do resultado da Prova Prática e aprovação final

30/11/2020

Leia-se:
ATIVIDADES

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Data limite para associar no DIC
Data limite para inscrição nas provas (on line)

07/08/2020

Data limite para o recebimento dos documentos – data de postagem

04/09/2020

Data limite para o pagamento do boleto e a efetivação da inscrição

04/09/2020

Data de publicação de candidatos com documentação irregular

21/09/2020

Data limite para regularização de documentação irregular

05/10/2020

Resultado final da análise da documentação de habilitação dos
candidatos.

22/10/2020

Data limite para solicitar correção de erros de digitação

26/10/2020

Solicitação de condições especiais para as Provas Teórica e de Vídeos

26/10/2020

Divulgação dos participantes das provas Teórica e de Vídeos e
disponibilização do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI)
Realização das Provas Teórica e de Vídeos e a publicação da prova e do
gabarito no site (2 horas após a realização das provas)
Data Limite para interposição de recursos ao gabarito das Provas Teórica
e de Vídeos
Divulgação do resultado das Provas Teórica e Vídeos, disponibilizadas no
site do DIC
Divulgação dos participantes da Prova prática e início da indicação dos
examinadores

28/08/2020

28/10/2020
08/11/2020
09/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

Data limite para solicitar ao DIC outro Examinador da Prova Prática, no
caso de dificuldade de agendamento

11/12/2020

Data limite para a realização da prova prática – data de postagem

15/01/2021

Divulgação do resultado da Prova Prática e aprovação final

29/01/2021

São Paulo, 07 de abril de 2020.

Dr. CARLOS EDUARDO ROCHITTE

Dr. MARCO STEPHAN LOFRANO ALVES

Presidente do DIC

Coordenador da Comissão de Habilitação

