
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA – SBD 

EDITAL DO 54 º EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE  

ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA 

ERRATA 02 

Onde se lê:  

 

8.1. Para efetivar a inscrição definitiva, os candidatos aprovados na primeira etapa – 

inscrição preliminar e Prova teórica - deverão encaminhar individualmente, após a 

divulgação do Resultado Final da Prova teórica, por meio de link específico disponibilizado 

na Área do Candidato no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, no 

período de 24 a 25 de março de março de 2020, sob pena de indeferimento, os seguintes 

documentos: 

 

Leia-se: 

8.1. Para efetivar a inscrição definitiva, os candidatos aprovados na primeira etapa – 

inscrição preliminar e Prova teórica - deverão encaminhar individualmente, após a 

divulgação do Resultado Final da Prova teórica, por meio de link específico disponibilizado 

na Área do Candidato no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, no 

período de 24 de março de 2020 a 10 de julho de 2020, sob pena de indeferimento, os 

seguintes documentos: 

 

Onde se lê: 

8.3.1. A consulta ao indeferimento da inscrição definitiva estará disponível no endereço 

eletrônico na Área do Candidato, em “Minhas Inscrições” para consulta individualizada, a 

partir de 08 de abril de 2020. 

 

Leia-se: 

8.3.1. A consulta ao indeferimento da inscrição definitiva estará disponível no endereço 

eletrônico na Área do Candidato, em “Minhas Inscrições” para consulta individualizada, a 

partir de 25 de agosto de 2020. 

 

Onde se lê:  

10.1. A Prova teórico–prática será realizada no dia 19 de abril de 2020 na cidade de São 

Paulo – SP. O horário e local serão divulgados para consulta no endereço eletrônico. 



SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA – SBD 
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Leia-se: 

10.1. A Prova teórico–prática será realizada no dia 06 de setembro de 2020 na cidade de 

São Paulo – SP. O horário e local serão divulgados para consulta no endereço eletrônico. 

 

Onde se lê:  

10.2.1. Das 9h (nove horas) às 12h30 (doze horas e trinta minutos). 

 

Leia-se: 

10.2.1. Das 8h30 (oito horas e trinta minutos) às 12h (doze horas). 

 

Onde se lê:  

10.6. O gabarito preliminar e as questões da Prova teórico-prática serão divulgadas até dia 
22 de abril de 2020 no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.  
 
 

Leia-se: 

10.6. O gabarito preliminar e as questões da Prova teórico-prática serão divulgadas até dia 
08 de setembro de 2020 no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.  
 

Onde se lê:  

10.7. As notas atribuídas aos candidatos na Prova teórico-prática serão divulgadas até o dia 

04 de maio de 2020 no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br. 

 

Leia-se: 

10.7. As notas atribuídas aos candidatos na Prova teórico-prática serão divulgadas até o dia 

21 de setembro de 2020 no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br. 
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Onde se lê:  

11.15. A relação dos aprovados e o Gabarito Oficial Definitivo da Prova Teórico-Prática serão 

divulgados no dia 11 de maio de 2020 nos endereços eletrônicos 

www.gestaodeconcursos.com.br. A consulta à pontuação obtida nas Provas estará 

disponível no endereço eletrônico na Área do Candidato, em “Minhas Inscrições” para 

consulta individualizada, a partir do dia 11 de maio de 2020. 

 

Leia-se: 

11.15. A relação dos aprovados e o Gabarito Oficial Definitivo da Prova Teórico-Prática serão 

divulgados no dia 28 de setembro de 2020 nos endereços eletrônicos 

www.gestaodeconcursos.com.br. A consulta à pontuação obtida nas Provas estará 

disponível no endereço eletrônico na Área do Candidato, em “Minhas Inscrições” para 

consulta individualizada, a partir do dia 28 de setembro de 2020. 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.  

  

 

Rio de Janeiro, 19 de março de 2020.  

 

 

Sérgio Luiz Lira Palma 

Presidente SBD 


