
Passo a Passo

Prova de Título em Medicina de Emergência – 
ABRAMEDE

2019
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1º Passo

● Ao acessar o site da ABRAMEDE, o candidato deverá 
clicar no link inserido no edital:
https://www.conferencebr.com/inscricao/?
codEvento=246&lang=BR/

https://www.conferencebr.com/inscricao/?codEvento=246&lang=BR/
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2º Passo
O Candidato, clicando no link, irá para a tela abaixo, e 
necessariamente deverá preencher seu cpf:
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3º Passo

● Nesta tela o candidato deverá preencher 
os dados. 

● Para quem for associado adimplente 
ABRAMEDE, o CPF já estará configurado 
para que o mesmo tenha liberado o valor 
da inscrição conforme categoria.

● Após clicar em salvar inscrição, será o 
passo 4.
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4º Passo

Neste passo aparecerá ao Candidato que a Pré-inscrição 
(cadastro) foi realizado com sucesso e para que seja 
efetuado o pagamento, ele deverá clicar no botão em verde – 
Ir para o Painel do Inscrito.
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5º Passo

Para efetuar o 
pagamento, clique 
no botão vermelho.

Para imprimir sua ficha de 
inscrição, clique no botão 
verde.



7

6º Passo - Início da 
Submissão de Arquivos:

Após o pagamento, o candidato deverá clicar no 
botão Prova de título, conforme imagem:
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6º Passo - Início da 
submissão de inscrição:

Posteriormente deverá clicar no botão verde – 
Iniciar envio de documentos
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7º Passo
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7º Passo

Modo de submissão de arquivos:

Os arquivos deverão ser anexados por blocos, conforme 
edital, no formato pdf, de até 5mb cada.

Caso possua mais de um arquivo por determinado bloco, o 
inscrito deverá juntar em um único arquivo todos os 
documentos.

Sugestão para mesclar e juntar pdf´s: 
Sites:
https://www.ilovepdf.com/pt
https://smallpdf.com/pt/juntar-pdf
https://www.pdfmerge.com/pt/

https://www.ilovepdf.com/pt
https://smallpdf.com/pt/juntar-pdf
https://www.pdfmerge.com/pt/
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8º Passo

Para o envio dos  documentos, o Candidato 
clicará no botão Procurar arquivo
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9º Passo

O candidato deverá escolher o 
arquivo e clicar em enviar
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10º Passo

Após a submissão do arquivo é 
necessário clicar no botão salvar.
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11º Passo

Após envio de arquivo do bloco 01, o Candidato deverá clicar no bloco 
seguinte para enviar novo arquivo, utilizando passos anteriores. (Página 
09)
Para os arquivos que o candidato não possuir, deverá clicar no botão 
vermelho, declarar como Não possuo.
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12º Passo

Após o envio de todos os documentos, 
aparecerá esta tela.



16

Caso o candidato queira substituir algum 
arquivo já enviado, deverá refazer a partir 
do passo 8. Data limite para submissão ou 
mudança de arquivo – 01/07/2019.

Informamos que o arquivo anteriormente 
submetido não será avaliado.
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Dúvidas?

● Envie um e-mail para 
titulo@abramede.com.br ou contate-nos 
por telefone:

(51) 3093-2777
(51)  3094-2777
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