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São Paulo, 03 de junho de 2020. 

 

 

 À Associação Médica Brasileira  

A/C: Dr. Antonio Jorge Salomão  

Secretário-Geral  

 

Ref.: ERRATA Edital da XLVII Prova de Título de Especialista em Medicina do 

Trabalho  

 

Considerando as necessidades analisadas pela diretoria de títulos, identificamos um item 

para alteração do edital aprovado no dia 19/12/2019, conforme OF/TIT/AMB/0970/18. 

 

DE: 

5.1. As provas serão realizadas no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém 

do Pará, no Salão B, em duas etapas:  

5.2. A prova teórica será realizada no dia 29/04/2020, das 9h00 às 13h00.  

5.3. Prova prática será realizada no dia 30/04/2020 das 9h00 às 12h00 exclusivamente para 

quem obtiver pontuação mínima de 6 (seis) na prova teórica.  

5.4. Os candidatos deverão comparecer ao local designado com duas horas de antecedência 

do início de cada prova. Não haverá tempo de tolerância para os candidatos atrasados em 

nenhuma hipótese e sob qualquer pretexto. As portas do local da prova abrirão às 7h00 e 

fecharão às 8h40.  

5.10. O candidato somente poderá se ausentar do ambiente após completar 1 (uma) hora de 

prova.  

5.13.1 O gabarito das questões objetivas da prova teórica será divulgado no Portal da 

Associação Nacional de Medicina do Trabalho a partir das 14 horas dos dias da prova, ou 

seja 29/04/2020 e 30/04/2020.  

5.13.2 As notas serão divulgadas para cada candidato, acessando o menu “Título de 

Especialista” / “Área do Candidato” no site da ANAMT.  
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5.13.3 A Lista de Aprovados na Prova de Conhecimento será divulgada no dia 29/04/2020 

no site da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a partir das 15 horas.  

5.14.1 O prazo para recursos é das 15h00 às 18h00 do dia 29/04/2020.  

5.14.4 A lista definitiva de aprovados pós-recurso será divulgada até as 23 horas do dia 

29/04/2020 no Portal da ANAMT, após o encerramento da análise dos recursos.   

5.16.1 O prazo para recursos é das 14h00 às 18h00 do dia 30/04/2020. 

5.16.3 A lista definitiva de aprovados será divulgada até o dia 04/05/2020 no site da 

ANAMT. 

PARA: 

5.1. As provas serão realizadas no Brasil 21 Eventos, em Brasília, no SHS Quadra 06, 

Conjunto A, Bloco F, 1º Pav. Coffee Shop – Asa Sul, Brasília/DF, em duas etapas: 

 5.2. A prova teórica será realizada no dia 06/11/2020 e haverá duas turmas por ordem 

alfabética: a primeira, das 9h00 às 13h00 e a segunda, das 15h00 às 19h00. 

5.3. A Prova prática será realizada no dia 07/11/2020 das 9h00 às 12h00. Se necessário 

dividir em duas turmas por ordem alfabética, a primeira turma será das 9h00 às 12h00 e a 

segunda turma das 14h00 às 17h00. Somente fará a prova prática o candidato que obtiver 

pontuação mínima de 6 (seis) na prova teórica.  

 5.4. Os candidatos deverão comparecer ao local designado com duas horas de antecedência 

do início de cada prova. Não haverá tempo de tolerância para os candidatos atrasados em 

nenhuma hipótese e sob qualquer pretexto. As portas da primeira turma no local da prova 

abrirão às 7h00 e fecharão às 8h40. As portas da segunda turma no local da prova abrirão às 

08h00 e fecharão às 9h40. 

5.13.1 O gabarito das questões objetivas da prova teórica será divulgado no Portal da 

Associação Nacional de Medicina do Trabalho a partir das 14h00 horas para a primeira 
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turma e das 20h00 horas para a segunda turma do dia 06/11/2020.O candidato terá acesso 

às questões que marcou errado e às respostas certas com as referências bibliográficas, para 

caso queira impetrar recurso, tenha condições de fazê-lo com fundamentos e, em tempo 

hábil.  

5.13.3 A Lista de Aprovados na Prova de Conhecimento será divulgada no dia 06/11/2020 

no site no site da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a partir das 14 horas para 

a primeira turma e das 20h00 horas para a segunda turma. 

5.14.1 O prazo para recursos para a Prova Teórica será das 14h00 às 17h00 do dia 

06/11/2020 para a primeira turma e das 20h00 às 23h00 para a segunda turma. 

5.14.4 A lista definitiva de aprovados pós-recurso será divulgada até as 23h00 horas do dia 

06/11/2020 para a primeira turma e até as 10h00 do dia 07/11/2020 para a segunda turma 

no Portal da ANAMT, após o encerramento da análise dos recursos.       

5.16.1 O prazo para recursos para Prova Prática é das 14h00 às 18h00 para a primeira turma 

e das 18h00 às 21h00 para a segunda turma do dia 07/11/2020. 

5.16.3 A lista definitiva de aprovados será divulgada até o dia 11/11/2020 no site da 

ANAMT. 

Anexo a versão anterior e a versão a ser modificada do Edital 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

           Rosylane Rocha das Mercês 

Presidente 

ANAMT 

                 Vinicio Moreira 

Diretor de Título de Especialista - 

ANAMT 
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