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São Paulo, 20 de dezembro de 2016. 
 
Assunto: Prova de Título de Especialista – Prestação de Contas 
 
 Cumprindo o compromisso assumido por ocasião da publicação do Edital de XLI Prova de 
Título de Especialista, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT) vem a público 
prestar contas dos resultados financeiros obtidos. 
 Os custos da Comissão de Título de Especialista (CTE) foram planejados para 200 
(duzentos) candidatos e totalizaram 335.035,96 (trezentos e trinta e cinco mil e trinta e cinco reais 
e noventa e seis centavos). Este valor é referente à preparação, aplicação e correção da prova. O 
descritivo de custos é apresentado no quadro abaixo. Estes valores não consideram despesas 

futuras relacionadas a eventuais recursos impetrados porque este processo ainda não foi iniciado. 

 

Descritivo Custo (R$) 

Preparação - despesas com viagens da CTE 9.390,43 

Preparação - treinamento com Fundação Carlos Chagas 2.000,00 

Aplicação - diárias e despesas na Fecomércio 48.952,00 

Aplicação - montagem das estações de trabalho 110.054,00 

Aplicação - contratação de computadores, software, apoio de TI 139.500,00 

Aplicação - água e lanche para os participantes 1.867,00 

Aplicação - despesas com viagens da CTE 4.505,07 

Correção - despesas com viagens da CTE 4.505,07 

Taxas bancárias 14.262,39 

Total  335.035,96 
 
 O número de inscrições superou as estimativas e alcançamos 301 (trezentos e um) 
candidatos entre associados e não-associados da ANAMT. Desta forma, a receita bruta obtida com 
as taxas de inscrição da prova totalizou R$ 481.202,91 (quatrocentos e oitenta e um mil e duzentos 
e dois reais e noventa e um centavos).  
 Com um número 50% (cinquenta por cento) maior de inscritos quando comparados à 
estimativa inicial, a diferença entre receita e despesas gerou um saldo positivo de R$146.166,95 
(cento e quarenta e seis mil e cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Estes 
recursos estão disponibilizados em um centro de custos específico da Diretoria de Título de 
Especialista para custeio de despesas futuras relacionadas à XLI Prova, bem como para iniciar a 
fase de preparação da XLII Prova de Título de Especialista que será realizada durante o Seminário 
Regional Sul, em data e local a serem divulgados tão logo o novo edital de prova seja aprovado 
pela Associação Médica Brasileira (AMB).  
 Com este documento, a ANAMT cumpre o compromisso público assumido e reafirma seu 
comprometimento com a transparência de suas contas, com a melhoria contínua da Prova e com a 
valorização do Título de Especialista em Medicina do Trabalho.  
 
 

Atenciosamente, 
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