Aos Candidatos ao Concurso para Título de Especialista - Categoria Especial - 2020
Re: procedimento para inscrição

Prezado(a) Senhor(a)
A fim de normatizar o processo de inscrição no concurso para TE – Categoria
Especial – 2020, que se realizará em São Paulo (SP), de 16 e 17 de maio de 2020,
informamos que o candidato deverá enviar à sede da Associação Brasileira de Cirurgia
Pediátrica (Rua Cardeal Arcoverde 1745, sala 123 bl. A, CEP 05407-002, São PauloSP) os seguintes documentos digitalizados em um pen drive:
- até 30/03/2020 (data de chegada)
1 - requerimento solicitando inscrição no concurso (modelo em anexo);
2 - ficha de inscrição;
3 - documento comprobatório de inscrição definitiva no Conselho Regional de
Medicina do respectivo Estado da Federação, cópia do RG e do CPF;
4 - digital do curriculum vitae (plataforma Lattes), acompanhada dos respectivos
documentos comprobatórios;
5 - O valor da taxa de inscrição é de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta
reais). Os sócios em dia com suas contribuições associativas (5 últimos anos: 20152016-2017-2018-2019) terão redução de R$ 800,00 (oitocentos reais) no valor da taxa
de inscrição.
O pagamento da inscrição será feito por deposito na conta corrente da
Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, no Banco Bradesco Ag.2062 C/C 246999, CNPJ 43.833.433/0001-30 e o recibo devera ser anexado na pré-inscrição realizada
no site da CIPE
A inscrição do candidato somente será confirmada após análise e aprovação do
curriculum pela CETE e comprovante bancário do pagamento da taxa de inscrição.
Orienta-se o candidato no sentido de somente formalizar sua inscrição se atender
os requisitos constantes do edital, pois não serão aceitas inscrições condicionais ou após
30/03/2020 (data limite para solicitação de inscrição e apresentação da
documentação).
Informa-se que não haverá devolução da documentação apresentada e da taxa de
inscrição após confirmação da inscrição pela CIPE.
Caso haja alguma dúvida, por favor, entre em contacto com a CIPE, por telefone
(11–38146947, de 2ª a 6ª feira, entre 13h00 e 19h00) ou por e-mail
(secretaria@cipe.org.br).

