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São Paulo, 04 de agosto 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: 

5.2. 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. 

5.16.1 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. 
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ANEXO II - BIBLIOGRAFIA 

5. BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 1.984, DE 12 DE SETEMBRO 

DE 2014 Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. 

Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1984_12_09_2014.html  

PARA: 

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. 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 13h00 e fecharão às 14h40. 

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. 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 12h00 e fecharão 

às 13h40. 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.  

5.16.1 O prazo para recursos para Prova Prática é das 14h00 às 17h00 para a primeira turma 

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

ANEXO II - BIBLIOGRAFIA 

5. PORTARIA Nº 1.984, DE 12 DE SETEMBRO DE 2014, define a lista nacional de 

doenças e agravos de notificação compulsória, na forma do Anexo, a serem monitorados 

por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes. Foi revogada 

http://www.anamt.org.br/
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na PORTARIA NO - 205, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 Define a lista nacional de 

doenças e agravos, na forma do anexo, a serem monitorados por meio da estratégia de 

vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

           Rosylane Rocha das Mercês 

Presidente 

ANAMT 

 

                 Vinicio Moreira 

Diretor de Título de Especialista - 

ANAMT 
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