
              
 

 

EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO 

DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA - 2019 
 

RECURSO CONTRA QUESTÕES DA PROVA TEÓRICA 
 

   
 
 

  À Comissão Paritária da SBC/SBP: 

  Venho, por meio deste, interpor recurso da prova teórica aplicada em 16/11/2019, referente 

ao Exame de Suficiência identificado em epígrafe, de acordo com a(s) razão(ões) constante(s) 
na(s) folha(s) seguinte(s), contra a(s) questão(ões) de número(s), conforme assinalado a seguir: 

01(    );    02(    );   03(    );   04(    );   05(    );   06(    );   07(    );   08(    );   09(    );   10(    ); 

11(    );    12(    );   13(    );   14(    );   15(    );   16(    );   17(    );   18(    );   19(    );   20(    ); 

21(    );    22(    );   23(    );   24(    );   25(    );   26(    );   27(    );   28(    );   29(    );   30(    ); 

31(    );    32(    );   33(    );   34(    );   35(    );   36(    );   37(    );   38(    );   39(    );   40(    ); 

41(    );    42(    );   43(    );   44(    );   45(    );   46(    );   47(    );   48(    );   49(    );   50(    ). 

NOME DO(A) CANDIDATO(A): _____________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________ E-mail: ____________________________________ 

 

  ______________________________, _____ de novembro de 2019. 
      Cidade 

 

 

  __________________________________________________ 

                                      Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
1) Imprima, em papel tamanho A4, uma Folha de Rosto para apresentar seu recurso. 
2) Imprima, em papel tamanho A4, no mínimo, uma folha de Razões Recursais para cada 

questão recorrida. 
3) A identificação do recorrente e das questões recorridas deverão ser preenchidas na Folha de 

Rosto, que deve ser única, independente do número de questões recorridas. 
4) As Razões Recursais deverão ser apresentadas de acordo com as especificações constantes 

do item VI.2 – RECURSOS DA PROVA TEÓRICA - do Edital de Abertura de Inscrição; 

devendo cada questão objeto de recurso ter suas razões recursais dispostas em folha 
individual (com a apresentação da fundamentação consistente e a citação da referência 
bibliográfica conforme a bibliografia recomendada no Edital de Abertura de Inscrição). 

5) Preferentemente, o recurso deve ser digitado (Folha de Rosto e Razões Recursais) ou ser 
apresentado por escrito, em letra de forma, clara e legível e sem rasuras. 

6) Os recursos contra questões da prova teórica deverão ser interpostos no período de 26 a 
29/11/2019, via (Sedex com aviso de recebimento – AR), para a sede da SBC - Secretaria dos 
Departamentos - A/C de PROVA CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 2019, com data de postagem 
até 29/11/2019, por escrito e fundamentados, pessoalmente ou por meio de procurador 
legalmente habilitado. 

FOLHA DE ROSTO 

 
 
 



              
 

EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO 

DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA - 2019 
 

RECURSO CONTRA QUESTÕES DA PROVA TEÓRICA 
 
 
 
 
 

Venho, por meio deste, ingressar com recurso contra a questão de nº ________ da prova 
teórica aplicada em 16/11/2019, nos termos que seguem. 

............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

   
 Referência bibliográfica relativa às Razões Recursais:  
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 

RAZÕES RECURSAIS 
(Se necessário, use folhas adicionais. Não faça qualquer sinal identificador na(s) folha(s) de 

razões recursais) 


