
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA III DO EDITAL DO EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 
ESPECIALISTA EM GERIATRIA – 2021 

 
A presente errata contempla alterações no primeiro Cronograma do Edital do Exame de 
Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em Geriatria – 2021, bem como nas 
alterações posteriores. As novas modificações estão destacadas no texto em vermelho. 
 

Onde se lê: 

2. DO CRONOGRAMA GERAL 

DATA HORÁRIO EVENTO 

(...) (...) (...) 

24/09/2021 Até 18h Data limite para anexar a documentação em exigência 
após análise da CTEG. 

27/09/2021 Até às 18h Confirmação das inscrições deferidas para o Exame 

29/09/2021 a 
10/11/2021 

 Realização do pré-teste na Plataforma EduCAT, através 
de agendamento pelo link: 

https://agendamento.educat.net.br 

(…) (…) (…) 

 

(...). 

 

5.5 O candidato com o processo de inscrição concluído, conforme determina o item 5.1 deste 

Edital, que apresentar, na documentação anexada, após análise, alguma exigência, deverá 

atender à solicitação da Comissão Executiva no ambiente online de inscrição impreterivelmente 

até 24 de setembro de 2021. 

 

5.6 Os candidatos com as inscrições aceitas receberão comunicação e comprovante por e-mail 

até o dia 27 de setembro de 2021. Neste dia será divulgada lista dos candidatos habilitados 

para o Exame de suficiência para Título de Especialista em Geriatria (TEG) 2021 – no site da 

SBGG (www.sbgg.org.br). 

 

(...). 

 

9. DA REALIZAÇÃO DO PRÉ-TESTE:  

 

9.1 Até o dia 28 de setembro de 2021 os candidatos com inscrições habilitadas receberão, no 

endereço eletrônico (e-mail) que cadastraram na ficha de inscrição, o manual do candidato com 

as instruções de instalação do dispositivo para realização da prova e acesso à plataforma. 

 

 

 

 

 

 

https://agendamento.educat.net.br/


 
 
 
 
 
 
 

 

Leia-se: 

2. DO CRONOGRAMA GERAL 

DATA HORÁRIO EVENTO 

29/09/2021 Até 18h Data limite para anexar a documentação em exigência 
após análise da CTEG. 

01/10/2021 Até às 18h Confirmação das inscrições deferidas para o Exame 

 
06/10/2021 a 
10/11/2021 

 Realização do pré-teste na Plataforma EduCAT, através 
de agendamento pelo link: 

https://agendamento.educat.net.br  

(…) (…) (…) 

 

(...). 

 

5.5 O candidato com o processo de inscrição concluído, conforme determina o item 5.1 deste 

Edital, que apresentar, na documentação anexada, após análise, alguma exigência, deverá 

atender à solicitação da Comissão Executiva no ambiente online de inscrição impreterivelmente 

até 29 de setembro de 2021. 

 

5.6 Os candidatos com as inscrições aceitas receberão comunicação e comprovante por e-mail 

até o dia 01 de outubro de 2021. Neste dia será divulgada lista dos candidatos habilitados para 

o Exame de suficiência para Título de Especialista em Geriatria (TEG) 2021 – no site da SBGG 

(www.sbgg.org.br). 

 

(...). 

 

9. DA REALIZAÇÃO DO PRÉ-TESTE:  

 

9.1 Até o dia 05 de outubro de 2021 os candidatos com inscrições habilitadas receberão, no 

endereço eletrônico (e-mail) que cadastraram na ficha de inscrição, o manual do candidato com 

as instruções de instalação do dispositivo para realização da prova e acesso à plataforma. 

 

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2021. 
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