
 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

Filiada à Associação Médica Brasileira 
 

PRESIDÊNCIA 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 3421- sala 903-São Paulo-SP-Brasil- 01401-001-Fone: 55 (11) 5573.4919 

 

SECRETARIA EXECUTIVA 
Av. das Américas, 8445- sala 711-Rio de Janeiro-RJ-Brasil- 22793-081-Fone: 55 (21) 2487.6336 

 

www.febrasgo.org.br 

 

1 

 

RETIFICAÇÃO 01 

O Presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, César Eduardo Fernandes, e o Diretor Administrativo 
Marcelo Burlá, 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, cujas alterações e inclusões estão a seguir 
elencadas: 

1. ONDE SE LÊ: 

6.1. As duas avaliações serão realizadas Associação Educacional Nove de Julho - Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade, São Paulo - SP, 
01504-000. Serão iniciadas, respectivamente, às 8 (oito) horas no dia 24 de junho de 2017 e em horários escalonados a partir das 9 (nove) 
horas no dia 25 de junho de 2017, tendo como base o horário de Brasília. 

LEIA-SE:  

6.1. As duas avaliações serão realizadas na Associação Educacional Nove de Julho - Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade, São Paulo - SP, 
01504-000. Sendo: 

6.1.1 Prova Teórica no dia 24 de junho de 2017, às 8 horas, tendo como base o horário de Brasília. 

6.1.2 Prova Teórico-Prática no dia 25 de junho de 2017, às 9h, turno da manhã, e às 13h30, turno da tarde, tendo como base o horário de 
Brasília. O turno de prova de cada candidato será informado na lista dos aprovados a ser disponibilizada conforme o item 6.13.4. 

2. ONDE SE LÊ:  

6.2. Não será permitido o acesso aos locais de provas para o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões ou após o horário 
estabelecido para o início das mesmas (oito horas). O portão de acesso será fechado pontualmente no horário de Brasília designado, nos dois 
dias de prova.  

LEIA-SE:  

6.2. Não será permitido o acesso aos locais de provas ao candidato que se apresentar após o fechamento dos portões ou após o horário 
estabelecido para o início das provas. O portão de acesso ao local de provas será fechado pontualmente no horário de Brasília designado, em 
ambos dias de provas. Sendo: 

6.2.1 Prova Teórica (dia 24 de junho de 2017) às 8 horas, tendo como base o horário de Brasília. 

6.2.2 Prova Teórico-Prática (dia 25 de junho de 2017) às 9h, turno da manhã, e às 13h30, turno da tarde, tendo como base o horário de 
Brasília. O turno de prova de cada candidato será informado na lista dos aprovados a ser disponibilizada conforme o item 6.13.4. 

3. ONDE SE LÊ:  

6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para início das 
provas.  Para a Prova Teórica do dia 24 de junho de 2017, trazendo caneta esferográfica azul ou preta em material transparente, lápis preto 
no 2 e borracha, munido apenas do documento de identificação com foto, e preferencialmente, do Comprovante Definitivo de Inscrição. 

LEIA-SE:  

6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para início das 
provas. Para a Prova Teórica (dia 24 de junho de 2017), deverá portar caneta esferográfica azul ou preta em material transparente, lápis preto 
no 2, borracha e documento de identificação com foto e, preferencialmente, do Comprovante Definitivo de Inscrição. Para a Prova Teórico-
Prática (dia 25 de junho de 2017), deverá estar munido apenas do documento de identificação com foto e, preferencialmente, do Comprovante 
Definitivo de Inscrição. 

4. ACRESCENTA-SE AO ITEM 6.19 O SUBITEM: 

 

6.19.16. Não marcar no gabarito, da Prova Objetiva, o número ou letra correspondente ao caderno de provas. 

 

 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 
 
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
São Paulo, 14 de junho de 2017. 
  

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

