ANEXO V
QUADRO RESUMO - CRONOGRAMA GERAL
PROVA DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA 2016
Errata:
Do Pagamento de Inscrição na Prova do TEC: o item "DATA" (anexo V do edital da prova do TEC 2016)
foi corrigido para "de 25/04/2016 até 5 (cinco) dias após a atualização do status para "CONCORRENTE".
DATA
ATIVIDADE
Do Período de Inscrição e Filiação
Início do Período de Inscrição:
02/05/2016
A inscrição deve ser efetuada através do site: http://educacao.cardiol.br/tecsbc até a data de 01/07/2016
22/06/2016

Associados da SBC: Data limite para o associado da SBC, que ainda está inadimplente, realizar o pagamento da(s) sua(s) anuidade(s).
Não Associado da SBC: Data limite para o candidato que deseja afiliar-se à SBC.

Término do Período de Inscrição
Cancelamento da inscrição:
Data limite para solicitação de cancelamento.
26/08/2016
Reembolso de 50% do valor mediante solicitação por escrito à SBC. O candidato deverá explicar o motivo do cancelamento e encaminhar seus dados
bancários para o e-mail agendatec@cardiol.br. O reembolso será efetuado em até 60 dias após a aplicação da prova teórica.
Do Pagamento de Inscrição na Prova do TEC
01/07/2016

VER ERRATA

Período do pagamento da taxa de inscrição:
Após a análise e aprovação da documentação enviada, o candidato receberá uma mensagem através do e-mail cadastrado no ato da sua inscrição on-line,
confirmando que sua inscrição foi analisada e aprovada, além das informações referentes ao pagamento da taxa de inscrição.
O pagamento da taxa deverá ser realizado através do link para pagamento disponibilizado no e-mail. Caso o pagamento não seja realizado no prazo de 05
dias após o recebimento da mensagem, sua inscrição será cancelada.

Do Período de Análise da Documentação Enviada
Período de envio da documentação:
25/04/2016 a
01/07/2016
Envio eletrônico dos comprovantes de documentos apresentados no formulário on-line.
26/08/2016

09/09/2016

05/09/2016

Data inicial para solicitar revisão por escrito da pontuação recebida na análise curricular:
As solicitações deverão ser encaminhadas para o e-mail: agendatec@cardiol.br, constando: o nome completo, o número da inscrição e o relato sobre as
dúvidas e questionamentos.
Data limite para solicitar revisão por escrito da pontuação recebida na análise curricular:
As solicitações deverão ser encaminhadas para o e-mail: agendatec@cardiol.br, constando: o nome completo, o número da inscrição e o relato sobre as
dúvidas e questionamentos.
Data em que a Carta de Confirmação da inscrição estará disponível na página do TEC:
http://educacao.cardiol.br/tecsbc/

Das Provas
22/09/2016

24/09/2016

25/09/2016

Prova Teórica:
A prova será realizada no Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, das 13 horas às 18 horas e 30 minutos.
Divulgação do gabarito e o resultado da prova teórica:
Estará disponível na área de credenciamento do Centro de Convenções do 71º Congresso Brasileiro de Cardiologia, no Centro de Eventos do Ceará - Av.
Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE e na página do TEC - http://educacao.cardiol.br/tecsbc/
Prova Teórico-Prática:
Será realizada no auditório do Centro de Convenções do 71º Congresso Brasileiro de Cardiologia - Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999
- Edson Queiroz, Fortaleza - CE
Divulgação do resultado da prova prática:
A partir das 10h da manhã, na Sede do 71º Congresso Brasileiro de Cardiologia - Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz,
Fortaleza - CE ou no site http://educacao.cardiol.br/tecsbc/

Dos Recursos
Prova Teórica
24/09/2016 a
28/10/2016

Período para o candidato entrar com recurso da Prova Teórica:
Para interpor recurso, de acordo com as informações solicitadas no ANEXO IV - as informações deverão ser encaminhadas para o e-mail
agendatec@cardiol.br

Período da comunicação referente ao resultado do recurso da Prova Teórica:
29/10/2016 a
09/12/2016
Será encaminhado através do e-mail agendatec@cardiol.br - Caso a comissão julgue necessário, esta data poderá ser postergada.
Prova Teórico-Prática
Início do período para o candidato entrar com recurso da Prova Teórico-Prática:
25/09/2016 a
Para interpor recurso, de acordo com as informações solicitadas no ANEXO IV - as informações deverão ser encaminhadas para o e-mail
05/10/2016
agendatec@cardiol.br
Período da comunicação referente ao resultado do recurso da Prova Teórico-Prática:
06/10/2016 a
07/11/2016
Será encaminhado através do e-mail agendatec@cardiol.br - Caso a comissão julgue necessário, esta data poderá ser postergada.
10/10/2016 a
14/10/2016

Período de divulgação do caderno de questões aplicadas:
Disponível na página do TEC (http://educacao.cardiol.br/tecsbc)

Dúvidas e Informações: Sociedade Brasileira de Cardiologia I Telefones: (21) 3478-2745 / 2747 (Atendimento: Dias úteis das 8h às 17h)
Site TEC: http://educacao.cardiol.br/tec/
E-mail: agendatec@cardiol.br
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