
  

 

 

 

 

 

 
 

OF/PRES/AMB/003/2017.  
São Paulo, 24 de janeiro de 2017 
 
 
 

 

EDITAL 
 

 
 
Tendo em vista a criação da especialidade de Medicina de Emergência pela Comissão 

Mista de Especialidades, conforme resolução CFM 2149/2016, a AMB cria o seu 

Departamento de Medicina de Emergência para representar a especialidade em seu 

âmbito e, ao mesmo tempo, abre uma vaga no seu Conselho Científico para 

Associação de Especialistas na área. 

 

A escolha da associação que representará a especialidade será definida pelo seguinte 

cronograma: 

 

1- De 24/01/2017 a 13/02/2017 (até as 18:00 horas) – Recebimento de inscrição 

das associações interessadas, mediante protocolo junto à Secretaria da AMB; 

2- A AMB informará à Associação o deferimento/indeferimento da inscrição no dia 

15/02/2017 (até as 18:00 horas); 

3- Os recursos e impugnações deverão ser encaminhados à secretaria da AMB, 

mediante protocolo físico, no prazo de 48 horas contados a partir do deferimento 

ou indeferimento da inscrição;  

4- Reunião do Conselho Científico da AMB de 21/02/2017 – divulgação das 

Associações habilitadas e escolha de três membros do Conselho (Presidente de 

Associação/Sociedade ou outorgado legalmente por este, desde que 

regularmente habilitado), que farão a análise preliminar das documentações 

apresentadas. 

5- Cada membro do Conselho Científico escolhido deverá representar cada uma 

das seguintes áreas: Clínica (um), Cirúrgica (um) e SADT (um). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

6- Reunião do Conselho Científico da AMB de 21/03/2017. 

 

a) Apresentação de parecer jurídico da AMB sobre os documentos 

apresentados; 

b) Apresentação oral de 30 minutos de cada uma das Associações habilitadas; 

c) Apresentação do parecer da comissão do Conselho Cientifico; 

d) Votação e apuração da Associação que representará a especialidade de 

Medicina de Emergência; 

e) Posse da Associação eleita.  

 

Relação de documentos necessários para inscrição da Associação com 4 (quatro) vias. 

 

a) Oficio com pedido de inscrição à Secretaria-Geral 

b) Declaração de conhecimento e cumprimento do Estatuto Social da AMB 

c) Cópia autenticada da ata de fundação da Associação 

d) Cópia autenticada do Estatuto Social da Associação 

e) Cópia autenticada da ata de eleição da atual Diretoria 

f) Relação de membros da Associação de todas as categorias 

g) Relação de centros de formação e treinamento de especialistas 

h) Relação de eventos científicos realizados e programados 

i) Cópia da revista cientifica publicada, se houver 

j) Cópia de boletim informativo publicado, se houver 

k) Outros documentos que julguem de interesse para escolha da Associação 

l) Composição da atual Diretoria com nome, CPF, CRM, endereço, telefones e e-

mail 

 

 

 

Dr. FLORENTINO CARDOSO 
Presidente da AMB 

 


