Edital para Concurso de Ob tenção do Título de Proficiência em Anatomia
Edital 01/2014
A SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA (SBA), por meio de sua Comissão do Título de Proficiência (CTPA-SBA),
anuncia, através do presente edital, que promoverá às 14:00h no dia de 28 de setembro de 2014 o CONCURSO
PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE PROFICIÊNCIA EM ANATOMIA. As áreas morfológicas contempladas pelo
concurso são: Anatomia Humana Macroscópica, Anatomia Animal Macroscópica e Anatomia Microscópica
(Histologia).
O Concurso para obtenção do Título de Proficiência em Anatomia de 2014 será regido por este edital, sob a
coordenação da CTPA-SBA.
Para participar do concurso, o candidato deverá cumprir as seguintes normas elaboradas pela CTPA-SBA e
aprovados pela diretoria executiva da SBA:
1. PRÉ-REQUISITOS
1.1 O candidato ao concurso deverá comprovadamente:
1.1.1. Possuir graduação completa em curso ligado às áreas Biológica, da Saúde e de áreas afins, cujo currículo
de formação apresente disciplinas relacionadas à área de Morfologia, com diploma registrado definitivamente
junto ao respectivo conselho regional.
1.1.2. Ter concluído, alternativamente:
1.1.2.1. Até o dia 30 de julho de 2014, curso de especialização na área morfológica, com carga horária
(CH) mínima de 360 horas ou,
1.1.2.2. Até o dia 30 de julho de 2014, programa de pós-graduação senso stricto, reconhecido pela CAPES
e pertencente à área morfológica. No momento da inscrição, o candidato deverá utilizar seu título de
mestre ou doutor, para fazer tal comprovação.
1.1.3. Possuir experiência comprovada com vínculo empregatício de, no mínimo, 5 (cinco) anos na prática
docente das ciências morfológicas.
1.1.4. Comprovar a participação em atividades científicas da área morfológica nos últimos 5 (cinco) anos, a qual
deverá totalizar no mínimo 50 pontos, de acordo com a tabela de pontuação das atividades científicas ilustrada
a seguir.
Tabela-1. Tabela de pontuação das atividades científicas

Atividades Científicas
Participação em Congresso ou Simpósio nacional da
área das Ciências Morfológicas
Participação em Congresso ou Simpósio internacional
da área das Ciências Morfológicas
Participação em Congresso ou Simpósio ou Jornada
regional da área das Ciências Morfológicas
Curso de Técnicas Anatômicas (CH mínima-30h)

Número de Pontos
15 pontos/evento
15 pontos/evento
15 pontos/evento
10 pontos/evento

Curso de Técnicas Anatômicas (CH mínima-8h)
Participação em Congresso ou Simpósio de áreas
relacionadas às Ciências Morfológicas
Participação em Programa de Educação Continuada
Artigo publicado na revista “Journal of
Morphological Sciences”
Artigo publicado em revistas científicas da área
morfológica
Artigo publicado em outras revistas científicas
Autor de Capítulo em livro
Edição completa de livro
Realização de Conferência/Palestra em evento de
Ciências Morfológicas
Apresentação de tema livre ou pôster em evento de
Ciências Morfológicas
Participação, como titular, em Banca Examinadora
(mestrado, doutorado, livre-docência, etc)
Obtenção do Título de Mestre na área das ciências
morfológicas
Obtenção do Título de Doutor ou Professor LivreDocente na área morfológica
Realização de atividade semestral de Extensão
Universitária relacionada às Ciências Morfológicas

3 pontos/evento
3 pontos/evento
0,5 ponto/h
15 pontos/artigo
10 pontos/artigo
5 pontos/artigo
5 pontos/capítulo
10 pontos/livro
5 pontos/atividade
3 pontos/apresentação
2 pontos/banca participada
20 pontos/título
30 pontos/título
5 pontos/atividade

2. INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser efetuada no período de 15/07/2014 a 15/08/2014 e o candidato deverá observar as
seguintes determinações:
2.1. Preencher e apresentar o requerimento preenchido, assinado e acompanhado dos seguintes documentos:
2.1.1. Fotocópia autenticada dos documentos comprobatórios referentes aos itens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.
2.1.2. Curriculum vitae atualizado e impresso, com cópia simples dos documentos comprobatórios do item 1.1.4.
2.1.3. Comprovante do depósito bancário da taxa de inscrição do Concurso
2.2. O requerimento e os documentos elencados nos itens anteriores deverão ser enviados por correio ou
entregues na sede da SBA, situada na Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 Prédio Biomédicas III, Cidade Universitária,
CEP: 05508-900 São Paulo/SP, até o dia 15/08/2014, data máxima para postagem da proposta via Postal (SEDEX
DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS). O horário de funcionamento da secretaria da SBA para a
entrega dos documentos é das 10:00 às 12:00h e das 14:00 às 16:00h.
2.3. Após o recebimento da inscrição, a CTPA-SBA examinará os documentos para verificar se o candidato
preenche os requisitos elencados neste edital. Verificada a falta dos requisitos mínimos do candidato e /ou da
documentação exigida, será indeferida a inscrição, não cabendo recurso. A relação dos candidatos que tiverem a
inscrição deferida será divulgada até o dia 29 de agosto no site da SBA e/ou no Boletim Informativo da SBA – “O
ANATOMISTA”.
2.4. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas deste edital.

3. TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1. A taxa de inscrição é:
3.1.1. GRATUITA para os associados da SBA quites com suas obrigações junto à tesouraria da Sociedade e
inscritos no XXVI Congresso Brasileiro de Anatomia e II Encontro das Ligas Estudantis de Morfologia;
3.1.2. R$ 50,00 (cinquenta reais) para associados da SBA quites com suas obrigações junto à tesouraria da
Sociedade, porém não inscritos no XXVI Congresso Brasileiro de Anatomia e II Encontro das Ligas Estudantis de
Morfologia.
3.1.3. R$ 500,00 (quinhentos reais) para não associados.
3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado através de depósito bancário na conta da SBA
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3.3. Na hipótese da desistência do candidato em participar do concurso, o mesmo deverá encaminhar a
solicitação, por escrito, via e-mail, correio ou fax para a CTPA-SBA, até o dia 01/09/2014, contendo o motivo do
cancelamento e os dados bancários do candidato. Será reembolsado ao candidato 50% (cinquenta por cento) do
valor efetivamente pago, sendo o reembolso efetuado após a realização da prova. É vedada a transferência do
valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou repassado para o concurso dos anos seguintes e, em
caso de reprovação, não será devolvido o valor pago.
3.4. As despesas decorrentes do deslocamento e hospedagem para participar do concurso correrão por conta do
candidato.
4. CURRICULUM VITAE
4.1. O Curriculum Vitae (CV) deverá ser confeccionado através da Plataforma Lattes, disponível no site da CAPES
(http://lattes.cnpq.br/).
4.2. O CV deverá ser impresso e encadernado, juntamente com os documentos comprobatórios.
4.3. Todas as informações prestadas no CV, relativas à qualificação profissional e acadêmica, deverão,
obrigatoriamente, ser comprovadas mediante apresentação de fotocópias dos certificados.
4.4. As fotocópias dos comprovantes mencionados no item 2.1 deverão ser anexadas no final do CV, seguindo a
ordem apresentada no CV.
4.5. O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade da
documentação apresentada, sob as penas da lei.
5. A BANCA EXAMINADORA
5.1. A Banca Examinadora será composta pelos membros da CTPA-SBA, previamente aprovada pela diretoria
executiva da Sociedade.
6. PROGRAMA DA PROVA
6.1. O conteúdo programático das provas dependerá da área morfológica escolhida pelo candidato no momento
da sua inscrição.

6.2. As áreas morfológicas contempladas pelo concurso são: Anatomia humana macroscópica, Anatomia animal
macroscópica e Anatomia microscópica (Histologia).
6.3. Nas três áreas, o conteúdo das provas versará sobre questões dos seguintes sistemas do corpo humano ou
animal:
Conteúdo das Provas
Tegumento comum

Sistema Ósseo

Sistema Articular

Sistema Muscular

Sistema Respiratório

Sistema Circulatório

Órgãos Linfóides

Sistema Digestório

Sistema Urinário

Sistema Genital Feminino

Sistema Genital Masculino

Sistema Endócrino

Sistema Nervoso Central

Sistema Nervoso Periférico

Órgãos do Sentido

6.4. A bibliografia sugerida será divulgada em data oportuna.
7. AS PROVAS
7.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima
de 30 minutos do horário fixado para o seu início, munido de documento original com foto, não sendo permitido
o ingresso do candidato no local de realização da prova após o horário fixado para o seu início, bem como sem
apresentação do documento que possa identificar o candidato.
7.2. As provas terão início às 14:00h no dia 28 de setembro de 2014, dia anterior ao XXVI Congresso Brasileiro de
Anatomia e II Encontro das Ligas Estudantis de Morfologia, na cidade de Curitiba, Paraná
7.3 O local exato da realização das provas será divulgado com até com 02 (duas) semanas de antecedência.
7.4. O candidato será submetido às seguintes avaliações:
7.4.1. Análise curricular, levando-se em consideração a tabela de pontuação descrita no item 1.1.4.
7.4.2. Provas com conteúdo de Anatomia, de acordo com os itens 6.1, 6.2 e 6.3, a saber:
7.4.2.1. Prova teórica, com três horas de duração, constituída de 100 (cem) questões de múltipla escolha, com
cinco alternativas cada e apenas uma opção correta. Cada questão corresponderá ao valor de 0,1 (zero vírgula
um) ponto, totalizando 10 pontos. As respostas serão marcadas, com caneta azul ou preta, em papel oficial
fornecido pela CTPA-SBA;
7.3.2.2. Prova prática, com duração de uma hora, na qual o candidato deverá reconhecer diferentes estruturas
anatômicas, macroscópicas ou microscópicas, de acordo com a área escolhida. Tais estruturas serão
demonstradas através de imagens projetadas ou através de vídeos de peças reais. As respostas serão feitas por
escrito, com caneta azul ou preta, em papel oficial fornecido pela CTPA-SBA.
7.4 Não será permitido qualquer meio de consulta a livros, compêndios, periódicos, revistas científicas,
impressos, manuais ou qualquer tipo de material ou aparelhos eletrônicos, entre outros.

7.5 Todos os candidatos devem deixar todos os seus pertences aos cuidados da CTPA-SBA antes do início de cada
prova. Será permitido portar apenas documento de identificação com foto recente e uma caneta azul ou preta
para a realização das provas.
7.6 É proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular,
relógio digital, máquina fotográfica, bipe, agenda eletrônica, walkman, IPOD, IPHONE, IPAD, MP3, palmtop,
laptop, netbook, ultrabook ou qualquer outro dispositivo eletrônico que possibilite o registro de provas ou acesso
a informações, ou ainda, comunicação à distância ou interpessoal, como também, a utilização de qualquer
recurso audiovisual próprio, podendo a CTPA-SBA vetar a utilização pelo candidato de outros aparelhos além dos
anteriormente citados.
7.7 Caso o candidato necessite levar algum tipo de alimento e ou medicação durante a realização das provas,
deve comunicar à CTPA-SBA no dia da prova, antes do início da mesma, para que possa dispor dos mesmos na
sala da prova.
7.8 Os gabaritos serão divulgados após o término de todas as provas, no próprio local onde elas foram
realizadas, não havendo disponibilização das questões aplicadas.
7.9 A Sociedade Brasileira de Anatomia não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros
materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Concurso ou por quaisquer informações que estejam
em desacordo com o disposto neste Edital.
8. RESULTADO FINAL
8.1 A média final obedecerá à média ponderada com o seguinte critério de pesos:
8.1.1. Prova teórica, pontuação de zero a dez, peso 5 (cinco);
8.1.2. Prova prática, pontuação de zero a dez, peso 4 (quatro);
8.1.3. Análise do Curriculum Vitae, pontuação de zero a dez, peso 1 (um).
8.2. A lista dos candidatos aprovados, assim como o resultado final das notas obtidas serão divulgados durante o
XXVI Congresso Brasileiro de Anatomia e II Encontro das Ligas Estudantis de Morfologia, antes da Assembléia
Geral da SBA.
9. DA APROVAÇÃO
9.1. Será considerado aprovado o candidato que obtiver média ponderada final maior ou igual a 7,0 (sete vírgula
zero).
9.2. Será considerado reprovado o candidato que obtiver nota inferior a 5,0 (cinco vírgula zero) em qualquer uma
das provas ou média ponderada final menor que 7,0 (sete vírgula zero).
10. O TÍTULO DE PROFICIÊNCIA EM ANATOMIA
10.1. Os Títulos de Proficiência em Anatomia nas áreas de Anatomia Humana Macroscópica, Anatomia Animal
Macroscópica e Anatomia Microscópica (Histologia) serão entregues aos candidatos aprovados no Concurso
durante Sessão Solene a ser realizada na Cerimônia de Encerramento do XXVI Congresso Brasileiro de Anatomia
e II Encontro das Ligas Estudantis de Morfologia.

10.2. No caso do candidato não poder receber o Título durante o Congresso, ele será enviado pela secretaria da
SBA, por correio, no prazo de 1 a 2 meses.
11. DO RECURSO
11.1. O candidato que se julgar prejudicado após a publicação dos gabaritos do concurso poderá recorrer no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da sua publicação. Não haverá prorrogação do prazo para
interposição do recurso
11.2. O recurso deverá ser feito por escrito, endereçado à CTPA-SBA e enviado pelo correio à sede da SBA.
11.3. O recurso deverá conter: nome completo do candidato, número do documento de identidade,
questionamento pontual acompanhado de fundamentação científica e todos os documentos que o candidato
considere úteis à apreciação do recurso.
11.4. A CTPA-SBA constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos e recursos de
recursos.
12. DA COMISSÃO DO TÍTULO DE PROFICIÊNCIA EM ANATOMIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA
(CTPA-SBA)
12.1. A Comissão do Título de Proficiência em Anatomia da Sociedade Brasileira de Anatomia (CTPA-SBA) foi
composta e aprovada pela Diretoria Executiva da SBA durante a sua 192º Reunião, em 10 de fevereiro de 2014 e
é composta pelos seguintes membros: Profa. Dra. Telma Sumie Masuko (Presidente), Profa. Dra. Arani Nanci
Bomfim Mariana (Secretária), Profa. Dra. Daniella Franco Curcio (Membro Titular), Profa. Dra. Mirna Duarte
Barros (Membro Titular), Prof. Dr. João Carlos de Souza Côrtes (Membro Titular) e Prof. Dr. Richard Halti Cabral
(Membro Titular).
13. SITUAÇÕES OMISSAS
13.1. Situações não contempladas neste edital deverão ser analisadas e julgadas pela Comissão do Título de
Proficiência em Anatomia.

São Paulo, 21 de março de 2014.

Comissão do Título de Proficiência em Anatomia da
Sociedade Brasileira de Anatomia

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital por email sbanatomy@gmail.com ou pelos telefones 11 38138587/3091-7978 – TIM 11 98323-4123, de segunda a sexta, no horário das 10:00 às 12:00h e das 14:00 às 16:00h

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE PROFICIÊNCIA EM ANATOMIA – EDITAL 01/2014
Eu

FOTO

venho requerer minha inscrição para o Concurso de Obtenção do Título de Proficiência em Anatomia da
Sociedade Brasileira de Anatomia - SBA em:

3X4

Anatomia Humana Macroscópica;

NÃO SERÃO
ACEITAS FOTOS
DIGITALIZADAS

Anatomia Animal Macroscópica
Anatomia Microscópica (Histologia)
Dados Pessoais / Documentação
CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº

ÓRGÃO EXPEDIDOR UF

CPF Nº

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

TELEFONE(S) P/ CONTATO (DDD)

CELULAR(ES):

E-MAIL:

(

)

;

(

)

(

)

;

(

CEP:

)

GRADUAÇÃO

ANO DE CONCLUSÃO:

ESPECIALIZAÇÃO EM:

ANO DE CONCLUSÃO:

MESTRADO EM:

ANO DE CONCLUSÃO:

DOUTORADO EM:

ANO DE CONCLUSÃO:

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO NAS ÁREAS MORFOLÓGICAS:

DECLARAÇÃO
Eu
declaro estar ciente das normas constantes no Edital 01/2014 do Concurso do Título de Proficiência em Anatomia da Sociedade Brasileira de
Anatomia – SBA. Declaro ainda, sob as penas da lei, que as informações prestadas e os documentos apresentados junto à inscrição são
verdadeiros.
LOCAL E DATA

de

de

Assinatura do Candidato
TAXA DE INSCRIÇÃO:
Gratuita - Associado da SBA (quites com a tesouraria) e inscrito no XXVI CBA (Curitiba-Pr);
R$ 50,00 (cinquenta reais) - Associado da SBA (quites com a tesouraria);
R$ 500,00 (quinhentos reais) – Não Associado da SBA.
Favor realizar o depósito bancário e enviar o comprovante junto com ficha de inscrição
Banco Santander (Banco 033) / Ag. 0658 (SP-USP)/ CC: 13007656-1

2014

