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EDITAL DA PROVA PARA ADEQUAÇÃO DENTRO DAS CATEGORIAS 

ASSOCIATIVAS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIRURGIA PLASTICA DA FACE – 

ABCPF - 2021 

 

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIRURGIA PLASTICA DA FACE – ABCPF, por meio de sua 

Diretoria Executiva, leva ao conhecimento de todos os interessados, nos termos do artigo 3º do seu 

estatuto social, por meio do presente EDITAL, que promoverá das 10h00 (horário de Brasília) do 

dia 12/04/2021 às 10h00 do dia 22/04/2021 a PROVA PARA ADEQUAÇÃO DE CATEGORIA 

ASSOCIATIVA, sob a coordenação da Diretoria Executiva da ABCPF. 

 

O candidato deverá cumprir as seguintes normas elaboradas pela Diretoria Executiva da ABCPF: 

 

1- PUBLICO ALVO 

1.1. A prova, a ser promovida pela ABCPF, terá como público alvo os associados efetivos e 

titulares da ABCPF.  

 

1.1.1.  Os associados efetivos que tenham interesse em adequar sua categoria associativa para 

associado titular terá que obrigatoriamente submeter à prova e ser aprovado, para poder 

ocupar a categoria associativa de membro titular da ABCPF. Tendo, portanto, a prova caráter 

obrigatório. 

 

1.1.2. Os associados titulares inscritos na ABCPF a prova tem caráter facultativo. 

 

1.1.3 os associados titulares que prestaram a prova em 2019 e 2020 e foram aprovados, estão 

desobrigados de participarem da prova deste ano. 

 

1.2.  Os associados efetivos que não tenham interesse em adequar sua categoria associativa 

permanecerá, atendendo os requisitos do estatuto da ABCPF, como associado efetivo. 

 

1.3. O associado titular na condição prevista no item 1.1.2, que não tenha interesse em fazer a 

prova, deve se manifestar formalmente pelo e-mail: academias@aborlccf.org.br, até às 23h59 

do dia 10/04/2021. 

 

 

2. PRÉ – REQUISlTOS  

 

O candidato deverá comprovadamente:  

 

2.1.1 Ser médico formado e registrado definitivamente junto ao Conselho Regional de Medicina, e 

 

2.1.2 Ser médico Titular da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face, ou 

  

2.1.3 Ser médico Efetivo da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face, tendo sua filiação 

anterior à data de 01 de janeiro de 2015, e 
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2.1.4 Ser médico Titular quite da ABORL-CCF ou das sociedades das especialidades de cabeça e 

pescoço, cirurgia plástica e demais especialidades médicas afins, ou 
 

2.1.5. Ser membro titular quite da ABORL-CCF ou das sociedades das especialidades de 

cabeça e pescoço, cirurgia plástica e demais especialidades médicas afins e que comprove, no 

mínimo, 5 anos de atuação em cirurgia plástica facial, após a obtenção do título de 

especialista da especialidade de origem, por meio de carta  assinada por dois membros 

titulares quites da ABCPF. 

 

 

3. INSCRIÇÃO  

A inscrição na presente prova implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste edital, não podendo o candidato alegar desconhecimento. 

 

O período das inscrições será da data de publicação deste edital até às 23h59 (horário de Brasília) do 

dia 05/04/2021, por meio do link http://avaliacao.abcpf.org.br/ utilizando login e senha que o 

associado utiliza para acesso à ABORL-CCF. 

 

3.1. Para a inscrição o candidato deverá obrigatoriamente que anexar, no ato da inscrição, os 

seguintes documentos: 

 

3.1.1. Cópia digitalizada da Carteira Profissional Definitiva emitida pelo Conselho Regional 

de Medicina,e, 

 

3.1.2 Cópia do Título de Especialista em Otorrinolaringologia ou das especialidades afins 

emitido pela Associação Médica Brasileira ou Certificado de Conclusão em 

Residência Médica emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica/MEC 

 

3.2. A relação das inscrições deferidas será publicada no site da ABCPF, no dia 09/04/2021. 

 

4. TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Para a referida prova, exclusivamente, para este ano não haverá cobrança de valores. 

 

5. PROGRAMA DA PROVA 

 

O conteúdo programático da prova versará sobre: Rinoplastia; Cirurgia reconstrutora facial; Cirurgia 

estética facial e Procedimentos ambulatoriais estéticos faciais  

 

6. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:  

 

Tratado de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico facial. Org. Shirley Shizue Nagata Pignatari, 

Wilma Terezinha Anselmo-Lima; 3ª. Ed.; Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 
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7. A PROVA 

A prova será no formato de múltipla escolha, com 10 questões: sendo 5 questões de Blefaroplastia e 

5 questões de Rinosseptoplastia. 

 

A prova será realizada, a partir das 10h00 (horário de Brasília) do dia 12/04/2021 até às 10hs00 do 

dia 22/04/2021, à distância por meio eletrônico. Para realização da avaliação online, o usuário 

deverá utilizar um navegador dentro das seguintes especificações: Google Chrome 36 ou superior, 

Firefox 35 ou superior, Internet Explorer 9 ou superior, Safari 7 ou superior ou Edge 12 

 

7.1. A ABCPF não se responsabilizará por incompatibilidade de computadores devendo os inscritos 

na prova atentarem às especificações descritas neste instrumento para que possam acessar o conteúdo 

da prova e ao final responder às questões. 

 

7.2. A partir do momento que o candidato abrir a prova, ele terá 12 horas para concluir a avaliação. 

 

8. BANCA EXAMINADORA 

 

A Banca Examinadora será composta por ex-presidente da ABCPF são eles:  

 

João Jairney Maniglia; José Antônio Patrocinio; Wilson José Dewes; José Roberto Parisi Jurado; 

Carlos Alberto Caropreso; Antônio Carlos Cedin. 

 

9. DA APROVAÇÃO 

 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, a nota 6.0. 

 

9.1. A ABCPF  disponibilizará a declaração de aprovação no site na área restrita do associado. 

 

10. RESULTADO FINAL 

 

O resultado final será publicado no site da ABCPF, no dia 30/04/2021. 

 

11. DO RECURSO 

 

O candidato que se julgar prejudicado, após a publicação do resultado, poderá recorrer até às 23h59 

do dia 05/05/2021 (horário de Brasília) e não haverá prorrogação do prazo.  

 

11.1. Os recursos devem ser enviados por meio do e-mail: academias@aborlccf.org.br,  pelo próprio 

candidato, no prazo estipulado no item 11.1 deste edital. 

 

11.2. Os recursos deverão conter as seguintes especificações: 

a) Nome completo do candidato; 

b) Número do documento de identidade; 
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c) Questionamento pontual acompanhado de fundamentação científica e cópias de todos os 

documentos que o candidato considere úteis à apreciação do recurso;  

d) Data e Assinatura 

 

11.3. Os recursos devem ser enviados, exclusivamente, pelo e-mail indicado no item 11.1, não sendo 

aceito recursos interpostos por outro meio não especificado neste edital ou, ainda, apresentado fora 

do prazo ou interposto fora da forma estipulada neste documento ou por terceiros. 

 

11.4. O recurso será avaliado pela Banca Examinadora que emitirá sua resposta oficial ao candidato 

a partir do dia 10/05/2021. 

 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A presente prova, para adequação dentro da categoria associativa da ABCPF, não tem caráter de 

certificar em área de atuação ou  titular especialidade cujas prerrogativas são exclusivas da 

ABORL-CCF – Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, entidade 

legalmente reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira com 

competência para realizar tanto o Exame de Certificação em Área de Atuação, reconhecidas por 

Resolução do CFM, como para o Exame de Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em 

Otorrinolaringologia.  

 

São Paulo, 11 de março de 2021. 

 

Dr. Mario Bazanelli Junqueira Ferraz 

Presidente da ABCPF 

 


