
ANEXO V

Tabela de pontuação para análise curricular no Concurso para Obtenção do
Título de Especialista em Medicina Emergência 2022 – ABRAMEDE/AMB

ATIVIDADE PONTUAÇÃO COMENTÁRIOS PONTUAÇÃO:
Candidato* 

A SER PREENCHIDO
PELO CANDIDATO

Residência Médica em Medicina 
Emergência em Programa reconhecido 
pelo CNRM/MEC

100 (cem) pontos Necessidade de envio do 
certificado de conclusão em 
programa de residência médica.

Programa de Especialização em Medicina
de Emergência (PEME/ABRAMEDE)
Hospital Messejana - Fortaleza e Hospital
Pronto Socorro de Porto Alegre

100 (cem) pontos Necessidade de envio do 
certificado de conclusão em 
programa reconhecido pela 
ABRAMEDE

Residência Médica em Medicina 
Emergência no estrangeiro reconhecida 
no país de origem com mínimo de 3 anos

100 (cem) pontos Necessidade de envio do 
certificado de conclusão com 
tradução juramentada

Coordenação de PEME reconhecido pela 
ABRAMEDE ou de Programa de 
Residência Médica em Medicina 
Emergência reconhecido pelo 
CNRM/MEC (no mínimo de um ano)

60 (sessenta)
pontos

Preceptoria de PEME reconhecido pela 
ABRAMEDE ou de Programa de 
Residência Médica em Medicina 
Emergência CNRM/MEC

10 (dez) pontos
por ano

[Máximo de 40
(quarenta)

pontos]
Docência na Disciplina de Medicina de 
Emergência em curso de graduação em 
Medicina

10 (dez) pontos
por ano

[Máximo de 40
(quarenta)

pontos]
Preceptoria Internato em Medicina de 
Emergência

5 (cinco) pontos
por ano

[Máximo de 30
(trinta) pontos]

Coordenação de Serviço de Emergência 5 (cinco) pontos



(Pré Hospitalar de Emergência, UPA ou 
Pronto Atendimento) ano 

por ano
[Máximo de 30
(trinta) pontos]

Pós-graduação lato sensu em Medicina 
de Emergência reconhecida pelo MEC

20 (vinte) pontos Necessidade de envio do 
certificado de conclusão. 

Congresso Brasileiro de Medicina 
Emergência ABRAMEDE ou Congresso 
internacional de Medicina Emergência 
da Sociedade de Medicina de 
Emergência do país/região geográfica.

20 (vinte) pontos
[Máximo de 80

pontos]

Período de 2016 a 2022 (até 
data de divulgação do edital 
2022)

Evento Regional ABRAMEDE (presencial 
ou online) com carga horária mínima de 
10 horas.

10 pontos/evento
(Máximo de 30
(trinta) pontos)

Período de 2016 a 2022 (até 
data de divulgação do edital 
2022)

Evento de Medicina de Emergência não 
contemplado nos itens anteriores com 
carga horária mínima de 10 horas, 
reconhecido ou chancelado pela 
ABRAMEDE.

10 (dez) pontos
por evento

[Máximo de 30
(trinta) pontos]

Período de 2016 a 2022 (até 
data de divulgação do edital 
2022)

Aulas ministradas em eventos de 
Medicina de Emergência, reconhecido 
ou chancelado pela ABRAMEDE.

10 (dez) pontos
por evento

[Máximo de 30
(trinta) pontos]

Período de 2016 a 2022 (até 
data de divulgação do edital 
2022)

Organização e participação em comissão 
científica de eventos em Medicina de 
Emergência de abrangência 
regional/nacional, reconhecido ou 
chancelado pela ABRAMEDE.

10 (dez) pontos
por evento

[Máximo de 30
(trinta) pontos]

Período de 2016 a 2022 (até 
data de divulgação do edital 
2022)

Cursos de Imersão com chancela de 
instituição internacional a saber:
Arizona University
Society of Critical Care Medicine
 American College of Surgeons, American
Hearth Association, National Safety 
Council, Society for Trauma Nurses, 
National Association of Emergency 
Medical Technicians e Panamericana do 
Trauma:
 ATLS
 ACLS
 AMLS
 AHLS
 BLS
 FCCS
 FDM
 PALS
 PHTLS
 PANAMERICANA DE TRAUMA
 INSTRUTOR NOS CURSOS ACIMA

15 pontos por
curso 

[Máximo de 90
(noventa) pontos]

A certificação no curso tem que 
estar dentro de seu prazo de 
validade. 
Exemplo: ACLS  - 2 anos.
Na presença de participação em
2 cursos iguais no período 
determinado, será pontuado 
apenas o curso mais recente.

Curso de Medicina Emergência não 
contemplado nos itens anteriores com 

5 (cinco)
pontos/item

Período de 2016 a 2022(até a 
data de inscrição)



carga horária mínima de 10 horas 
(ANEXAR PROGRAMA): este item não se 
aplica a cursos teóricos, simpósios ou 
palestras, e devem ser promovidos ou 
reconhecido e/ou apoiado pela 
ABRAMEDE.

[Máximo de 20
(vinte) pontos]

Publicações: Artigo; Capítulo de livro e 
autoria/editoria de Livro em Medicina de
Emergência.
Serão validados apenas de Medicina de 
Emergência

10 (dez)
pontos/item

[Máximo de 40
(vinte) pontos]

Período de 2016 a 2022 (até a 
data de inscrição)

Curso online ABRAMEDE de 
Recomendações de Atendimento 
Emergencial ao COVID-19

10 pontos (curso
completo)

Summit ABRAMEDE  – ABRAMEDE (24 a 
26 de Setembro de 2020 e 26 e 27 de 
novembro de 2021)

10 (dez) pontos
[máximo de 20

pontos]
Curso Pré-Congresso Atualizações em 
Medicina de Emergência - ABRAMEDE

10 (dez) pontos

Cursos de Emergências Aquáticas 
chancelado pela SOBRASA –
Básico 
Avançado

10 (dez) pontos
[máximo de 20

pontos]

Curso de Atualização em Medicina de 
Emergência com carga horária mínima 
de 90 horas (anexar programa), 
promovidos ou reconhecido pela 
ABRAMEDE. 

5 pontos
[Máximo de 10
(dez) pontos]

NOTAS DE ESCLARECIMENTOS

1. Para que o candidato tenha a pontuação extra da análise curricular, na  segunda etapa,

deve alcançar um mínimo de 70 pontos na tabela acima. A não obtenção de 70 pontos na

análise curricular não exclui o candidato da segunda etapa.

2. O candidato deverá preencher o ANEXO VI,  listando cada documento apresentado na

devida  seção  bem  como  a  pontuação  estimada  na  mesma.  A  documentação  e  a

pontuação serão avaliadas e validadas pela comissão de títulos. 

3. ATENÇÃO: TODOS os documentos para comprovação de pontuação da análise curricular

devem estar LISTADOS E ENTREGUES NA ORDEM APRESENTADA NA TABELA DO ANEXO

VI.

4. Por  congresso  internacional  de  Medicina  de  Emergência  entende-se  como  aquele

realizado pela Sociedade oficial representativa de Medicina Emergência do país ou área

geográfica.



5. 6. Os cursos de ATLS, ACLS, AMLS, AHLS, BLS, FCCS, FDM, PALS, PHTLS, PANAMERICANA

DE  TRAUMA  ou  a  certificação  como  instrutor  nos  cursos  listados  serão  SOMENTE

pontuados se dentro do prazo de validade específico de cada curso.

6. Eventos  em  Medicina  Emergência  não  contemplados  nas  definições  prévias  incluem

congressos, jornadas, simpósios ou cursos referentes a Medicina Emergência chancelado

ou  reconhecido  pela  ABRAMEDE.  Para  obtenção  da  pontuação,  há  necessidade  de

comprovação de carga horária mínima por evento de 10h. 

7. ATENÇÃO:  A  análise  curricular  visa  avaliar  a  formação,  capacitação  e  dedicação  do

candidato à especialidade Medicina de Emergência para qual está pleiteando titulação de

especialista. Não serão aceitos certificados referentes a eventos dedicados a atividades de

outras especialidades exceto da Medicina Intensiva, considerando esta possuir estreita

interface com a Medicina de Emergência.


