1. CRITÉRIOS
1.1. O período de validade do Título de Especialista é de 6 (seis) anos.
1.2. Para os associados que obtiveram o Título de Especialista em 2015 e para os que revalidaram seus
títulos também naquele ano, informamos que os mesmos deverão ser revalidados em 2021, e para aqueles
não revalidaram seus títulos
1.3. Obtenção mínima de 70 pontos por meio de tabela anexa de pontuação.
1.4. Pontuação não alcançada, poderá submeter-se novamente à Prova de Título de Especialista realizada
durante o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que ocorre sempre no mesmo ano.
1.5. Título revalidados em 2015 e obtidos no mesmo ano, deverão seguir as orientações a seguir por meio
de comprovação.
1.6. O prazo para contagem de pontos compreenderá o período de 5 (cinco) anos, iniciando-se a contagem
no 2 (segundo) semestre do ano em que o Título foi obtido.
1.7. Para associados que obtiveram o Título de Especialista em 2015 ou aqueles que revalidaram neste
mesmo ano, será necessário revalidá-los.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Apresentar comprovantes de pagamentos das anuidades da SOBECC dos seguintes anos: 2015, 2016,
2017,2018, 2019 e 2020.
2.2. Modelos do requerimento disponível no site da SOBECC clique em
https://sobecc.org.br/uploads/files/2020/12/regulamento-1607629437.pdf
3. INSCRIÇÕES
3.1. Período de inscrições: 04 de maio a 15 de junho de 2021
3.2.Período do envio da documentação: o mesmo das inscrições. A última data para envio será 15 de
junho 2021, pelo e-mail: revalidacaotitulo2021@sobecc.org.br
3.3.Valor da inscrição R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
3.4.Período de avaliação dos currículos: de 16 a 26 de junho de 2021.
3.4.Divulgação do resultado: 30 de junho de 2021.
3.5. Valor da inscrição R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
3.6. Pagamento da taxa de inscrição para Revalidação do Título de Especialista poderá ser realizado, por
cartão de crédito (parcelado em até 3 vezes sem juros), débito ou boleto bancário.
3.7. Envio do comprovante de pagamento da taxa de Revalidação do Título deve ser por e-mail para
eventos@sobecc.org.br ou sobecc@sobecc.org.br
4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
4.1. Requerimento de inscrição específico, fornecido pela SOBECC, em duas vias.
4.2. Curriculum Vitae, obrigatório seguir a sequência construído segundo no anexo A.
4.3. Comprovantes de pagamentos das anuidades da SOBECC Nacional dos seguintes anos 2013, 2014,
2015, 2016, 2017,2018 e 2019.
4.4. Comprovante de atuação na área de Bloco Operatório por um período mínimo de cinco anos.
4.5. Comprovantes das atividades realizadas em Bloco operatório e áreas afins.
4.6. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição para Revalidação de Título de Especialista valor
de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais).

5. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DA SEQUÊNCIA DOS DOCUMENTOS
5.1. Requerimento de inscrição específico, fornecido pela SOBECC, em duas vias;
5.2. Curriculum vitae, obrigatório seguir a sequência construído segundo no anexo A;
5.3. Comprovantes de pagamentos das anuidades da SOBECC dos seguintes anos: 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021;
5.4. Comprovante de atuação na área de Bloco Operatório por um período mínimo de cinco anos.
5.5. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição para Revalidação de Título de Especialista no valor
de R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais);
5.6. Documentos scaneados na ordem sequencial conforme descrição enviar endereço eletrônico e-mail:
revalidacaodotitulo2021@sobecc.org.br
5.7. Cópias de todos os documentos scaneados;
5.8. Enviar na ordem sequencial conforme descrição na entrega pessoalmente;
5.9. Atividades profissionais (Obrigatório documentos comprobatórios);
5.10. Cargos e funções ocupados no Bloco Operatório e áreas afins;
5.11. Participação em sociedades especializadas e áreas afins;

6. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO
6.1. Os documentos deverão ser enviados por e-mail: revalidacaodotitulo2021@sobecc.org.br,
6.2 Entrega pessoalmente é necessário agenda horário telefone 11 3341-4044 no seguinte endereço:
Alameda Santos, 1893 – 9º Andar bairro Cerqueira Cesar –São Paulo.
7. DATA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1. 30 de junho de 2021.

8. REPROVAÇÃO
8.1. Candidato que não atingir no mínimo 70 (setenta pontos) nos critérios estabelecidos pela Comissão
de Revalidação de Título de Especialista, poderá candidatar-se a prestar a prova do Título de Especialista
no mesmo ano da Revalidação.
8.2. Menor que 70 (setenta pontos), se desejar prestar prova escrita e presencial novamente no ano da
Revalidação, deverá conferir a data das inscrições para prova de Título de Especialista e não terá que pagar
a taxa de inscrição.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O enfermeiro poderá se inscrever enviando os documentos por via postal, na sequencia solicitada
utilizando correspondência registrada, desde que a postagem seja feita até a data limite estabelecida no
edital de divulgação das normas para obtenção da Revalidação do Título de Especialista.
9.2. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou enviada fora do prazo estabelecido
no regulamento para Revalidação do Título de Especialista pela SOBECC Nacional.
9.3. Não haverá restituição da taxa de inscrição sob quaisquer circunstâncias.
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