Tego 2012 - Sogopa
Prova para Título de Especialista
Exame será realizado em São Paulo nos dias 18 e 19 de agosto
Os interessados em obter o Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO) têm até
o dia 22 de junho para realizar a inscrição no exame de suficiência. O título é o
reconhecimento pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pela Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) de que se é especialista e confere ao
médico judicialmente valor de referência, colocando-o em patamar especial na prática da
profissão. Além disso, ele habilita para atendimentos nos diversos setores da especialidade e
para credenciamento junto a empresas e convênios.
O exame será composto de duas avaliações: uma teórica, com 120 questões de múltipla
escolha, e uma prova teórico-prática (oral), com 10 situações clínicas. Para participar é preciso
ter registro definitivo no Conselho Regional de Medicina (CRM), pagar a taxa de inscrição e
apresentar comprovante de atuação em Ginecologia e Obstetrícia, seja em residência médica
(mínimo de dois anos em programa credenciado pela CNRM), ou em cursos de
treinamento/capacitação, entre outros pré-requisitos.
As inscrições devem ser feitas no site da Febrasgo até às 18 horas do dia 22 de junho. Para
efetivar a participação no processo, após preenchimento e confirmação do Requerimento
Eletrônico de Inscrição, o candidato deverá encaminhar, por Sedex, os documentos listados no
edital. As provas serão realizadas nos dias 18 e 19 de agosto, em São Paulo. Mais informações
no edital disponível no sitewww.febrasgo.com.br, pelo telefone (21) 2487-6336, ou por
email tego@febrasgo.org.br.
Confira a tabela de taxas para realização do TEGO:
Código
101
201
301

Categoria
Taxa para não sócio AMB ou Febrasgo
Taxa para sócio AMB*
Taxa para sócio da Febrasgo*

* Sócio quite com a anuidade de 2012

Valor da Taxa de Inscrição
R$ 1.400,00
R$ 700,00
R$ 700,00

