EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE MEMBRO TITULAR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ONCOLOGIA ORTOPÉDICA - ABOO
A Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica (ABOO), ﬁliada à Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), abre inscrições para o exame para
Membro Titular deste sodalício, a ser realizado durante o XII Congresso Brasileiro de
Oncologia Ortopédica, no dia 19/08
8 /2020, no Hotel Master Premium Gramado, em
Gramado-RS, Brasil.
O exame é elaborado e organizado pela Comissão de Ensino e Treinamento da
Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica (CET-ABOO).
O período de inscrição inicia-se a partir da data de divulgação deste Edital, e
ﬁnaliza no dia 29/02/2020 (data de postagem dos documentos).
I.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO EXAME DE MEMBRO TITULAR DA ABOO

1.

O candidato deve se inscrever pelo link:
https://www.eventoexpress.com.br/sig/2020/cboo/sis/forms/inscricao/frm_inscricao1.asp?ﬂgBN=Gb02&eveId=CG@@&insId=C1@@&modId=IKvJ&gprId=IKbE&ﬂgNI=Km@@&opeId=C1@@&strAR=JX@@
https://www.eventoexpress.com.br/sig/2020/cboo/sis/forms/inscricao/frm_inscricao1.asp?ﬂgBN=Gb02&eveId=CG@@&insId=C1@@&modId=IKvJ&gprId=IKbE&ﬂgNI=Km@@&opeId=C1@@&strAR=JX@@

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

Em seguida, deve escolher a opção “Prova de Título”, preencher na mesma página
o cadastro de inscrição e ﬁnalizar o pagamento.
2.

O candidato deve ser Membro Titular quite da Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia-SBOT, da qual a ABOO é ﬁliada.

3.
a)

Em relação ao período de estágios:
Estágios iniciados até 2012: O candidato deverá ter realizado estágio de 12 meses
em serviço onde haja supervisão de pelo menos dois membros titulares da
Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica – ABOO;
Estágios iniciados a partir de 2013: O candidato deverá ter realizado estágio de 24
meses em serviço onde haja supervisão de pelo menos dois membros titulares da
Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica – ABOO;

b)

4.
a)
b)
c)
d)

O candidato deverá enviar trabalho cientíﬁco, com temática relacionada à
subespecialidade Oncologia Ortopédica, de acordo com as seguintes normas:
Deverá ser individual – um trabalho cientíﬁco por candidato;
Não serão aceitos relatos de caso, mesmo que publicados;
Metanálises e diretrizes serão aceitas, desde que tenham sido publicadas.
Deverá ter sido, obrigatoriamente, desenvolvido durante o período de estágio do
candidato, no seu Serviço de origem, ou em outro Serviço, desde que este último

e)

f)

também habilitado para o estágio em Oncologia ortopédica (ou seja, onde haja
supervisão de pelo menos dois Membros Titulares da Associação Brasileira de
Oncologia Ortopédica);
Trabalho cientíﬁco inédito seguirá as normas de publicação da Revista Brasileira
de Ortopedia, disponíveis em http://www.thieme.com/media/ita/RBO_ITA.pdf ,
com carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Instituição, via
Plataforma Brasil (aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil), com parecer
consubstanciado relacionado ao estudo realizado, comprovando a sua aprovação.
Trabalho cientíﬁco publicado, ou carta de aceite, na Revista Brasileira de
Ortopedia ou Acta Ortopédica Brasileira ou outra revista estrato B4 ou superior,
de acordo com os critérios CAPES para Medicina I, II ou III - O candidato deverá ser
um dos autores.

II.

NORMAS PARA ENVIO DAS CÓPIAS DOS COMPROVANTES E DO TRABALHO
CIENTÍFICO

1.

Devem ser enviados em dois envelopes, aqui denominados “A” e “B”, no mesmo
pacote do correio, em correspondência registrada, para o seguinte endereço:
Secretaria de Comitês – SBOT, Al. Lorena, 427 - 14º andar - Jardim Paulista, CEP
01424-000 - São Paulo – SP, aos cuidados do Prof. Dr. Alejandro Enzo Cassone,
com o título: Exame para Membro Titular da ABOO 2020. A data-limite para a
postagem é 29/02/2020;

2.

Conteúdo do envelope “A”: identiﬁcação do candidato e do Serviço/Instituição
onde foi feito o trabalho cientíﬁco, comprovante de inscrição no exame (cópia),
diploma de Membro Titular da SBOT (cópia), declaração de quitação emitida pela
SBOT (cópia), certiﬁcado de conclusão do estágio em Oncologia Ortopédica
(cópia), cartas de apresentação (originais; no mínimo duas – correspondendo aos
supervisores do seu estágio) e 01 (uma) mídia digital (CD, DVD ou pendrive)
contendo toda a documentação enviada em formato digital (arquivos em extensão
.pdf);

3.

Conteúdo do envelope “B”: 02 (duas) cópias do trabalho cientíﬁco inédito (sem
identiﬁcação do candidato ou do Serviço de origem em seu corpo) + carta de
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Instituição, via Plataforma
Brasil (aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil) com parecer consubstanciado
relacionado ao estudo realizado, comprovando a sua aprovação, OU 02 (duas)
cópias do trabalho cientíﬁco publicado, ou carta de aceite, na Revista Brasileira de
Ortopedia ou Acta Ortopédica Brasileira ou outra revista estrato B4 ou superior,
de acordo com os critérios CAPES para Medicina I, II ou III - O candidato deverá ser
um dos autores.

Parágrafo único: A não conformidade ou inobservância diante de qualquer um dos
requisitos e normas acima mencionados por parte do candidato, isoladamente ou não,
implica na não aceitação de sua inscrição para realização do Exame para Membro Titular
da ABOO, e na devolução integral do valor pago para fazê-la.
III.

LOCAL, CRONOGRAMA/DATAS IMPORTANTES E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DO EXAME PARA MEMBRO TITULAR DA ABOO

LOCAL DO EXAME: Hotel Master Premium Gramado.
ENDEREÇO: Rua Carlos Lengler Filho, nº 103, CEP 95670-000, Gramado-RS.
CRONOGRAMA
DATA
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
20/08/2020

HORÁRIO
09h30min às
12h00min
13h30min às
15h30min
16h00min às
18h00min
9h00min

ATIVIDADE
Exame Escrito
Exame Oral
Apresentação dos Trabalhos Cientíﬁcos
Resultado do Exame – Divulgação da Lista de
Aprovados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Neoplasias Benignas, Malignas Primárias ou Metastáticas e Lesões Pseudotumorais
do Aparelho Locomotor
Epidemiologia
Clínica
Tratamento
Patologia
Tratamento
Cirúrgico
Adjuvante
Sistêmico
Laboratório Imaginologia
Biópsia e
Tratamento
Margens
Estadiamento Adjuvante Local
IV.

BANCA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - EXAME ESCRITO, EXAME ORAL E TRABALHO
CIENTÍFICO

Composição da Banca de Avaliação
Deverá ser formada pelo atual Presidente e pelos Ex-presidentes da Associação
Brasileira de Oncologia Ortopédica (ABOO), pelo Presidente da CET-ABOO e pelos
demais membros desta Comissão, até compor o número necessário de examinadores
para realização do Exame. Caso seja necessário complementar este número, serão
convocados outros Membros Titulares da ABOO presentes na hora e local do Exame,

com o critério de que tenham experiência mínima de 05 (cinco) anos na condição de
associados à ABOO.
Exame Escrito – Peso 5
A prova escrita terá cinquenta (50) questões, com quatro (04) alternativas cada apenas uma alternativa correta em cada questão. A nota desta prova consistirá do
número de acertos dividido por cinco (5), com nota de corte de seis (6,0). Os candidatos
que obtiverem nota abaixo de seis (6,0) serão eliminados e aqueles que obtiverem nota
maior ou igual a seis (6,0), prosseguirão à fase seguinte do Exame.
Exame Oral – Peso 3
Avaliação dos candidatos através de 10 situações clínicas de seis minutos cada; os
candidatos passarão por duas bancas de examinadores, que individualmente atribuirão
notas de 0 (zero) a 10 (dez) ao desempenho do candidato em cada situação clínica – o
desempenho do candidato por situação clínica, portanto, corresponderá ao total de
notas somadas nas situações clínicas, divididas por 10 (dez).
Trabalho Cientíﬁco – Peso 2
Duas (02) modalidades:
a)
Trabalho inédito: Candidato fará apresentação oral. Será julgado pela comissão
avaliadora, que atribuirá nota de zero a dez (0-10), considerando os seguintes
aspectos: 1) O trabalho é signiﬁcativo? (0-10); 2) O trabalho é inédito? (0-10); 3) O
trabalho é meritório? (0-10); 4) Qualidade cientíﬁca (excelente, boa, razoável,
ruim) (0-10); 5) Qualidade da Apresentação (excelente, boa, razoável, ruim) (0-10).
A nota ﬁnal do trabalho será a somatório dos cinco critérios, dividido por cinco Os candidatos deverão trazer o arquivo Microsoft® Powerpoint® em mídia
apropriada (CD, DVD, pendrive ou outros dispositivos de tecnologia Flash®), tablet
ou notebook para apresentação à banca examinadora.
b)
Trabalho publicado ou aceito para publicação na Revista Brasileira de Ortopedia,
Acta Ortopédica Brasileira ou outra revista estrato B4 ou superior, de acordo com
os critérios da CAPES para medicina I, II e III, obterá nota dez (10,0) neste quesito.
Nota Final, Aprovação e Divulgação dos Resultados
A prova escrita terá peso cinco (5,0), o trabalho cientíﬁco terá peso dois (2,0) e a
prova oral terá peso três (3,0). A nota ﬁnal será a soma de todas as notas ponderadas,
dividida por dez (10,0). Será considerado APROVADO como Membro Titular da
Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica - ABOO, o candidato que obtiver a nota
ﬁnal igual ou superior a sete (7,0).
Os resultados do exame serão divulgados durante o XII Congresso Brasileiro de
Oncologia Ortopédica e os novos membros apresentados na Plenária da Associação
Brasileira de Oncologia Ortopédica que se realizará neste Evento.

PESOS E NOTA FINAL
AVALIAÇÃO
ELIMINATÓRIO (?)
PESO
Exame Escrito (EE)
SIM
5,0
Exame Oral (EO)
NÃO
3,0
Trabalho Cientíﬁco (TC)
NÃO
2,0
NOTA FINAL
< 7,0 (REPROVADO)
(EE X 5,0) + (EO X 3,0) + (TC X 2,0)
10
≥ 7,0 (APROVADO)

A Comissão de Ensino e Treinamento da Associação Brasileira de Oncologia
Ortopédica (CET-ABOO) reserva-se no direito de resolução dos casos omissos.

Alejandro Enzo Cassone
Presidente da CET-ABOO

