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ADEQUAÇÃO DA PROVA ANUAL DO PRM-NEUROCIRURGIA 2022 
(v3) 

 
A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, publica nesta data, ADEQUAÇÃO da Prova Anual do 
PRM Neurocirurgia 2022, referente a alterção do horário da prova a ser realizada no dia 09 de 
dezembro de 2022, em virtude dos jogos das quartas de finais da Copa do Mundo, do Brasil 
poder jogar a tarde. E prorrogação no prazo de inscrição para a prova anual. 
 
Onde se lê:  
 
1.2 - DATA DAS PROVAS: 
 
Prova Anual: 09/12/2022 
Horário: 14:00 às 17:30 (horário de Brasília) por meio Eletrônico 
 
Leia-se:  
Prova Anual: 09/12/2022 
Horario modificado: 08:00 às 11:30 (Horário de Brasília) 
 
3.6 - Não será permitido inscrição e pagamento após 04/11/2022. Inscrições solicitadas 
após esta data estarão automaticamente indeferidas. 
 
Leia-se: 
A inscrição e o pagamento foram prorrogados até o dia 11/11/2022, as 18:00horas. 
Inscrições solicitadas após esta data estarão automaticamente indeferidas. 
 
2 – DO CRONOGRAMA GERAL: 
 

Data Atividade Horário Forma/ Local 

13/10/2022 Abertura da inscrição  A partir das 
18:00 

Divulgação no site da SBN  

http://www.portalsbn.o
rg/prova-anual  

11/11/2022 Encerramento da inscrição 18:00 Não haverá prorrogação da 
data de inscrição e 
pagamento. 

14/11/2022 a 
06/12/2022 

Pré-Teste com os candidatos inscritos *** Plataforma eduCAT Online 

09/12/2022 
(R1 a R5)  

Prova Anual de Residência Médica em 
Neurocirurgia 

08:00-11:30 Plataforma eduCAT Online 

13/12/2022 Divulgação do espelho de respostas e 
gabarito das questões da Prova Anual 

18:00 Plataforma eduCAT Online  
e site da SBN 
www.portalsbn.org  

16/12/2022 Resultado Parcial da Prova Anual  18:00 Consultar área restrita do 
residente no site da SBN  
www.portalsbn.org  

16/12/2022 
20/12/2022 
31/01/2023 

Solicitação de recurso serão recebidos a 
partir do dia 16/12/2022 até às 18h de 
20/12/2022 e julgados até 31 de janeiro 
de 2023 

*** Plataforma eduCAT Online 

01/02/2023 Divulgação do Resultado do Recurso *** Consultar área restrita do 
residente no site da SBN  
www.portalsbn.org 

10/02/2023 Resultado Final *** Consultar área restrita do 
residente no site da SBN  
www.portalsbn.org  

http://www.portalsbn.org/prova-anual
http://www.portalsbn.org/prova-anual
http://www.portalsbn.org/
http://www.portalsbn.org/
http://www.portalsbn.org/
http://www.portalsbn.org/
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Onde se lê:  
 
4.5 - DA APLICAÇÃO DAS PROVAS:  
  

4.5.1 Os residentes deverão obrigatoriamente, se conectar à plataforma de provas on-line com 
antecedência de uma hora e trinta minutos do horário previsto para a aplicação das provas 
devendo o residente manter a plataforma logada até o início da aplicação. Não é necessário 
que o residente permaneça em frente à câmera durante esse período, mas é necessário 
que a plataforma permaneça logada.  
 
4.5.1.1 -Os residentes deverão estar posicionados em frente à câmera impreterivelmente até 15 
minutos antes do início da prova, sendo desclassificado o residente que se posicionar 
posteriormente. 
 
 
Leia-se:  
 
 
4.5.1 Os residentes deverão obrigatoriamente, se conectar à plataforma de provas on-line com 
antecedência de uma hora (07:00h da manhã) do horário previsto para a aplicação das provas 
devendo o residente manter a plataforma logada até o início da aplicação. Não é necessário 
que o residente permaneça em frente à câmera durante esse período, mas é necessário 
que a plataforma permaneça logada.  
 
4.5.1.1 -Os residentes deverão estar posicionados em frente à câmera impreterivelmente até 15 
minutos antes do início da prova, sendo desclassificado o residente que se posicionar 
posteriormente. 
 
 

Diretoria da SBN 

São Paulo, 09 de novembro de 2022 

  

Dr. Eberval Gadelha                  Dr. Italo Capraro Suriano          Alexandre Varella Giannetti 
Presidente da SBN                           Secretário Geral                                Coord. Da Comissão de Ensino 


