Faculdade de Medicina - Campus de Botucatu

A CÂMARA TÉCNICA DE CLÍNICA MÉDICA DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, torna público,
que no período de 12 a 22 de março somente através da Internet, estarão abertas as inscrições PARA A I
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MEDICINA INTERNA. O OBJETIVO DESSA COMPETIÇÃO É
INCENTIVAR , VALORIZAR DE FORMA LÚDICA , O PROFISSIONAL QUE TEM INTERESSE EM SE
CAPACITAR OU QUE ESTÁ EM TREINAMENTO NA ÁREA DE MEDICINA INTERNA.

I – DAS OLIMPÍADAS
1. O OBJETIVO DESSA COMPETIÇÃO É INCENTIVAR, VALORIZAR DE FORMA LÚDICA, O
PROFISSIONAL QUE TEM INTERESSE EM SE CAPACITAR OU QUE ESTÁ EM
TREINAMENTO NA ÁREA DE MEDICINA INTERNA.
2. CADA CANDIDATO TERÁ ACESSO ÀS QUESTÕES EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE
COMPUTADOR, OU SEJA TRATA-SE DE MODALIDADE À DISTÂNCIA.
3. A HONESTIDADE É CONDIÇÃO ÓBVIA QUE SE ESPERA DOS CANDIDATOS.
IV - DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site WWW.FMB.UNESP.BR pelo link
http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/index.asp?configurar=true&codEvento=9124
1. Ao inscrever-se, o candidato declara e se inscreve em uma categoria: ALUNO DO SEXTO ANO DA
GRADUAÇÃO DE MEDICINA OU RESIDENTE DE CLINICA MÉDICA DE PRIMEIRO, SEGUNDO ANO
OU TERCEIRO ANO.
2. Para
inscrever-se,
o
candidato
deverá
acessar
o
endereço
http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/index.asp?configurar=true&codEvento=9124 a partir das 10 horas do
dia 12 de março de 2018.
3. O candidato deverá ler atentamente o Edital, preencher o formulário de inscrição e transmitir os dados
pela Internet, sendo de total responsabilidade do candidato a informação dos dados cadastrais.
4. O candidato que prestar informação falsa ou inexata, que não satisfaça a todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os
atos dela decorrentes, mesmo que o fato seja constatado posteriormente ao final das olimpíadas.
5. Não serão aceitos documentos pelo Correio, ou qualquer outra forma de encaminhamento.
6. Às 16 horas (horário de Brasília) do dia 22 de março de 2018, a ficha de inscrição não estará mais
disponibilizada no site.
7. Não nos responsabilizamos por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.
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V – DA PROVA ESCRITA OBJETIVA,
A prova acontecerá em fase única.

1. 80(oitenta) questões testes, com quatro (4) alternativas cada, nas áreas básicas de Medicina Interna.
Para essas questões, apenas uma alternativa será considerada correta.
2. A nota máxima será de 10 pontos.
3. Como se trata de uma prova objetiva, para facilitar o desempate, as alternativas incorretas, serão
graduadas com pontuações menores e diferentes da alternativa correta.
4. Para facilitar o desempate, as questões terão pesos diferentes.

VI - DA PRESTAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
1. A prova escrita objetiva será realizada por meio eletrônico EXCLUSIVAMENTE, com data prevista para
27 de março, terça-feira.
2. O candidato deve acessar o site http://www.avaliacao.fmb.unesp.br/ A prova estará disponível a partir
das 20:00h.
3. Cada questão ficará disponível por aproximadamente 2 minutos e 30 segundos, findo os quais o
candidato será direcionado para a próxima questão. Havendo tempo para completar os 180 minutos as
questões não respondidas serão novamente disponibilizadas.
4. A ordem das questões e alternativas será diferente para diferentes candidatos.
5. A prova terá duração de 3 (três) horas.
6. Os gabaritos serão disponibilizados no site da instituição efetora e do CFM.
7. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos
presentes na prova, independente de formulação de recurso.
VII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. A média final será expressa em graus numéricos de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação centesimal.
2. Todos os competidores serão certificados, constando sua colocação, mesmo que haja empate com
outros candidatos. Os prêmios serão atribuídos a cada um dos melhores desempenhos por categoria
(sexto anista, R1, R2, R3). Em caso de empate entre os melhores colocados por categoria serão
empregados os critérios dispostos no item V deste edital.
3. A divulgação dos vencedores estará disponível no Portal Médico e será notificado por meio eletrônico
(mensagem de texto e eletrônica).
X – DO RECEBIMENTO DO PRÊMIO
1. Os competidores vencedores receberão transporte aéreo e 1 diária para Brasília para o dia 27 de abril de
2018, data em que acontecerá o Fórum da Câmara Técnica de Clínica Médica do CFM.
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2. Os vencedores deverão se apresentar dia 27 de abril de 2018 para recebimento do certificado de honra
ao mérito por desempenho.
3. Os vencedores deverão confirmar presença para receberem o prêmio até dia 01/04/2018, pelo e-mail
comissoes@portalmedico.org.br.
4. Os demais certificados serão encaminhados por via eletrônica, com destaque para todos os que tiverem
desempenho igual ou superior a 50% de acertos, após revisão estatística do grau de dificuldade da
prova, por categoria.
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