
 
 
 
 
 
 
 
ERRATA DO EDITAL DO EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 

EM GERIATRIA – 2021 

 

A presente errata contempla alterações no item 13 do presente Edital e em seus subitens.  

 

Os ajustes, em destaque vermelho, têm o intuito de esclarecer melhor o formato da Prática-

Oral aos candidatos e aumentar o tempo de realização da presente Etapa.  

 

Onde se lê: 

13. Prova Prática-Oral  
A prova prática-oral será realizada no formato online e terá início às 13 horas (horário de Brasília) 
do dia 20 de novembro de 2021, tendo duração máxima de 20 minutos e constará de 05 (cinco) 
questões, valendo 02 (dois) pontos cada. 
 
13.4 Os candidatos deverão responder, verbalmente, às perguntas exibidas na plataforma 
online de prova e desempenhar adequadamente as tarefas determinadas. As perguntas e os 
procedimentos solicitados aos candidatos serão baseados na bibliografia indicada e versarão 
sobre o cotidiano do atendimento geriátrico.  
 
13.5 O candidato deverá ler o anunciado em voz alta e, em seguida, realizar a tarefa que lhe foi 
solicitada. 
 
Leia-se: 

13. Prova Prática-Oral  
A prova prática-oral será realizada no formato online e terá início às 13 horas (horário de Brasília) 
do dia 20 de novembro de 2021, tendo duração máxima de 40 minutos e constará de 05 (cinco) 
questões, valendo 02 (dois) pontos cada. 
 
13.4 Os candidatos deverão responder, verbalmente, às perguntas exibidas na plataforma 
online de prova e desempenhar adequadamente as tarefas determinadas. As perguntas e os 
procedimentos solicitados aos candidatos serão baseados na bibliografia indicada e versarão 
sobre o cotidiano do atendimento geriátrico.  
 
13.5 O candidato deverá ler o anunciado em voz alta e, em seguida, realizar a tarefa que lhe foi 
solicitada. 
 
13.5.1. Ao responder cada questão, os candidatos devem, primeiramente, escrever a resposta 
no local indicado para, posteriormente, ler em voz alta a resposta definitiva, realizando esse 
mesmo procedimento à cada questão apresentada.  
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