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RETIFICAÇÃO 01 

O Presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, César Eduardo Fernandes, e o Diretor Administrativo 
Corintio Mariani Neto, no uso de suas atribuições legais, tornam pública aos interessados a Retificação 01, do Edital referente ao Exame de 
Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia – TEGO - 2018, cujas alterações e inclusões estão a seguir 
elencadas: 

1. ONDE SE LÊ: 

6.1.1 Prova teórica terá a duração de 4 (quatro) horas e será aplicada na data provável de 07 de julho de 2018, das 8h às 12h, no horário 
oficial de Brasília/DF. 

6.1.2 Prova teórico-prática será aplicada na data provável de 08 de julho de 2018, com início às 9h, para o primeiro turno da manhã, e, 
posteriormente, em turnos escalonados, tendo como base o horário de Brasília/DF. O turno de prova de cada candidato será informado na lista 
dos aprovados a ser disponibilizada conforme disposto neste Edital. 

LEIA-SE:  

6.1.1 Prova teórica terá a duração de 4 (quatro) horas e será aplicada na data provável de 28 de julho de 2018, das 8h às 12h, no horário 
oficial de Brasília/DF. 

6.1.2 Prova teórico-prática será aplicada na data provável de 29 de julho de 2018, com início às 9h, para o primeiro turno da manhã, e, 
posteriormente, em turnos escalonados, tendo como base o horário de Brasília/DF. O turno de prova de cada candidato será informado na lista 
dos aprovados a ser disponibilizada conforme disposto neste Edital. 

2. ONDE SE LÊ:  

6.5.1 A prova teórica na data provável de 07 de julho de 2018, às 8h, no horário oficial de Brasília/DF.  

6.5.2 Prova teórico-prática na data provável de 08 de julho de 2018, às 9h, para o primeiro turno da manhã, e, posteriormente, em turnos 
escalonados, tendo como base o horário de Brasília/DF. O turno de prova de cada candidato será informado na lista dos aprovados a ser 
disponibilizada conforme disposto neste Edital. 

LEIA-SE:  

6.5.1 A prova teórica na data provável de 28 de julho de 2018, às 8h, no horário oficial de Brasília/DF.  

6.5.2 Prova teórico-prática na data provável de 29 de julho de 2018, às 9h, para o primeiro turno da manhã, e, posteriormente, em turnos 
escalonados, tendo como base o horário de Brasília/DF. O turno de prova de cada candidato será informado na lista dos aprovados a ser 
disponibilizada conforme disposto neste Edital. 

3. ONDE SE LÊ:  

6.28 A lista de candidatos considerados suficientes no Exame para Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - TEGO será emitida 
até dia 31 de agosto de 2018.  

LEIA-SE:  

6.28 A lista de candidatos considerados suficientes no Exame para Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - TEGO será emitida 
até dia 21 de setembro de 2018.  

4. ONDE SE LÊ:  

7.2.1. A lista dos candidatos aprovados para a prova da 2ª fase será divulgada nos endereços www.febrasgo.org.br e 
www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/default.aspx, até o final do dia 07 de julho de 2018.  

LEIA-SE:  

7.2.1. A lista dos candidatos aprovados para a prova da 2ª fase será divulgada nos endereços www.febrasgo.org.br e 
www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/default.aspx, até o final do dia 28 de julho de 2018.  

 

5. ONDE SE LÊ:  

9.1. A relação dos aprovados no Exame de Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - TEGO - 2018 
será divulgada pela Febrasgo no dia 31 de agosto de 2018, pelo portal www.febrasgo.org.br.  

9.2. A divulgação do resultado individual será feita através do “Boletim de Desempenho”, que estará disponível por via eletrônica, no Portal da 
Febrasgo www.febrasgo.org.br no dia 10 de setembro de 2018.  

9.3. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do exame disporá de três dias úteis para fazê-lo, a contar do primeiro dia útil 
subsequente ao da divulgação do resultado individual feita pelo “Boletim de Desempenho”.  

http://www.febrasgo.org.br/
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9.4. As Declarações de Aprovação serão emitidas pela Febrasgo, a partir do dia 17 de setembro de 2018, constando o número do TEGO 
correspondente.  

9.5. Os candidatos aprovados que desejarem a emissão do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia – TEGO - 2018, concedido pela 
AMB, deverão enviar e-mail para habilitacao@febrasgo.org.br informando nome completo, CPF e data de nascimento a partir do dia 15 de 
outubro de 2018. 

 

LEIA-SE:  

9.1. A relação dos aprovados no Exame de Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - TEGO - 2018 
será divulgada pela Febrasgo no dia 14 de setembro de 2018, pelo portal www.febrasgo.org.br.  

9.2. A divulgação do resultado individual será feita através do “Boletim de Desempenho”, que estará disponível por via eletrônica, no Portal da 
Febrasgo www.febrasgo.org.br no dia 01 de outubro de 2018.  

9.3. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do exame disporá de três dias úteis para fazê-lo, a contar do primeiro dia útil 
subsequente ao da divulgação do resultado individual feita pelo “Boletim de Desempenho”.  

9.4. As Declarações de Aprovação serão emitidas pela Febrasgo, a partir do dia 08 de outubro de 2018, constando o número do TEGO 
correspondente.  

9.5. Os candidatos aprovados que desejarem a emissão do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia – TEGO - 2018, concedido pela 
AMB, deverão enviar e-mail para habilitacao@febrasgo.org.br informando nome completo, CPF e data de nascimento a partir do dia 09 de 
novembro de 2018. 

 

 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 
 
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
São Paulo, 10 de abril de 2018. 
  

http://www.febrasgo.org.br/

