
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA  

PROVA DO TÍTULO DE ESPECIALISTA – 2017 

ROTEIRO DO CANDIDATO  

1. Você deverá comparecer até as 07:30 horas do dia 19/09/2017 nas 

instalações do Centro de Convenções e Eventos do Bourbon 

Cataratas localizados na avenida das Cataratas Km 2,5, número 

2345 na cidade de Foz do Iguaçu – PR.  

2. Após chegar ao local portando identificação com foto (Carteira de 

Identidade ou Carteira de Motorista), você deverá identificar – se, 

assinar a lista de presença, deixar seu celular e outros aparelhos 

eletrônicos num saco plástico e sentar no lugar identificado com seu 

nome. 

a. Cabe destacar que o centro de convenções já estará aberto a 

partir das 07:00 horas para recebê-los. 

b. Após o início da prova teórica o candidato não poderá entrar. 

c. Para a realização da prova teórica somente caneta 

transparente azul ou preta. 

3. A prova teórica terá início às 08:00 horas com término às 12:00 

horas.  

4. Após o término da prova teórica você poderá pegar seus pertences 

e deixar o local. 

5. No período da tarde você deverá com parecer ao mesmo local da 

prova teórica até às 13:45 horas. 

6. Após chegar ao local portando identificação com foto (Carteira de 

Identidade ou Carteira de Motorista), você deverá identificar – se, 

assinar a lista de presença, deixar seu celular e outros aparelhos 

eletrônicos num saco plástico e sentar no lugar identificado com seu 

nome. 

7. A prova pratica terá início às 14:15 horas com término previsto às 

19:00 horas. A prova prática será realizada em duas etapas. A 

primeira etapa será uma prova de imagens. A segunda etapa será 

de casos clínicos com perguntas. 

a. Após o início da prova prática o candidato não poderá entrar.  

8. Na segunda etapa da prova prática, você e mais 11 colegas, por 

ordem alfabética, serão acompanhados até as salas das provas 



práticas. Neste momento, embora seu celular esteja com você, 

deverá permanecer desligado até o término da prova. 

9. Lembramos que a prova prática não tem previsão de recursos 

conforme o edital de título de especialista. 

10.  A Comissão do Título de Especialista da Sociedade Brasileira de 

Coloproctologia deseja a todos uma boa prova. 


