
ADITAMENTO AO EDITAL PARA EXAME
DE ACESSO A MEMBRO EFETIVO DA SOCIEDADE

BRASILEIRA DE COLUNA - 2021

1. APRESENTAÇÃO

A Comissão de Capacitação Profissional (CCP) da Sociedade Brasileira de Coluna

(SBC) publica o presente ADITAMENTO AO EDITAL para o Exame Anual de Acesso
a Membros Efetivos da SBC, a ser realizado no dia 19 de agosto de 2021, a fim de

trazer orientações sobre a aplicação das provas do Exame, que sofreu alteração em

razão das restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Todas as demais regulações constantes do edital anterior, e que não constam deste

adendo, não sofrerão modificações e não serão discutidas novamente.

As provas serão elaboradas, organizadas e aplicadas pela CCP da SBC, em parceria

com a Empresa Brasileira de Avaliações Educacionais (EBAE) - Primeira Escolha, que

é a responsável técnica pelos instrumentos de avaliação, aplicação, controle e

segurança, além da correção e apuração dos resultados, esta última etapa em

conjunto com a SBC.

2. DAS PROVAS

O Exame de Acesso a Membro Efetivo da Sociedade Brasileira de Coluna é composto

de duas provas, de caráter obrigatório, ambas em formato on-line e remoto, realizadas

na plataforma de provas da EBAE – Primeira Escolha, sendo:
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a. Prova Teórica Objetiva – composta de 50 questões de múltipla escolha, com
04 (quatro)   alternativas cada, e duração de 90 minutos.

b. Prova Casos Clínicos – composta por questões de múltipla escolha, com 04
(quatro) alternativas cada, sobre 10 situações clínicas, com uma hora de
duração.

As provas serão realizadas em formato on-line e remoto, no dia 19/08/2021, nos

períodos descritos abaixo e contarão com um intervalo de 60 minutos entre uma

prova e outra:

● Prova teórica: 13:30 às 15:00.

● Prova casos clínicos: 16:00 às 17:00

3. DA REALIZAÇÃO DO EXAME

Todas as interações dos participantes no Exame Qualificatório serão realizadas

remotamente e on-line, requerendo dispositivos com acesso à internet e dotados de

câmera e microfone.

O candidato deve providenciar um computador com acesso à internet para realizar as

provas, que pode ser um computador de mesa ou laptop, com sistema operacional

Windows 10.64 ou acima, ou MacOS Mojave ou acima. O equipamento deve contar

com  câmera (webcam) e microfone.

O candidato deverá baixar os softwares para realização das provas e
respectivos arquivos de configuração e instalá-los em seu computador, de
acordo com informações que serão enviadas no dia 13/08, pela EBAE –
Primeira Escolha, para o e-mail do candidato.

O candidato deverá, obrigatoriamente, realizar um simulado para teste do sistema

previamente à data do Exame (as instruções e códigos de acesso seguirão no e-mail

do dia 13/08), para que possa receber eventual suporte técnico que se faça
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necessário. A etapa de Teste do Sistema tem por objetivo proporcionar uma

experiência, em relação ao uso do sistema, similar à etapa da prova. Não pretende

testar seus conhecimentos, mas, permitir que o candidato conheça e teste o

funcionamento de seu dispositivo e conexão para realizar a etapa de Provas com

tranquilidade.

O teste do sistema deverá ser realizado com o mesmo equipamento e, de

preferência, no mesmo local em que serão realizadas as provas no dia do Exame.

Não será aceita a alegação de impossibilidade de realização do teste do sistema

como justificativa de incompatibilidade ou impossibilidade de acesso adequado no

dia da realização do Exame. O correto funcionamento e acesso no teste não

garantem que o mesmo ocorrerá no dia do Exame.

Todas as dúvidas e incompatibilidades devem ser única e exclusivamente resolvidas

com o suporte técnico da Primeira Escolha, através do endereço eletrônico

suporte@primeiraescolha.com.br.

Na data e horários agendados para a aplicação das Provas, o candidato deverá

acessar o sistema e seguir os procedimentos de segurança e autenticação de sua

identidade que lhe forem solicitados eletronicamente.

Ao acessar a plataforma para cada uma das provas, o candidato deverá estar munido

do original do seu documento de identificação, com foto recente e em perfeitas

condições. Será exigida a apresentação do documento original de identificação com

foto (Registro de Identidade/RG, Carteira expedida pelo Conselho Regional de

Medicina, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação), não sendo aceita cópia,

ainda que autenticada. Documentos com fotos antigas que não permitam a

identificação fidedigna do candidato poderão não ser aceitos.

O documento de identidade deve ser direcionado para a webcam, logo após a

realização bem-sucedida do login na plataforma, permitindo a visualização frente e

verso para checagem e validação do candidato antes do início efetivo de cada prova.
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Antes de iniciar o Exame, o candidato obrigatoriamente terá de aceitar o “Termo de

Orientação para a Execução da Prova”, aderindo ao código de integridade e conduta

que se apresentará neste termo.

Não será possível ao candidato optar pela ordem das questões, devendo seguir a

predefinição do sistema, bem como não será possível deixar uma questão em branco

e depois retornar para respondê-la. Cada questão deve ser respondida e enviada

para acesso à próxima questão da prova.

É de responsabilidade exclusiva do candidato garantir os requisitos técnicos e de

internet durante a realização do Exame.

4. REGULAMENTO

a. Ao efetuar a sua inscrição, o candidato acata integralmente todas as regras

estabelecidas no edital anterior e neste aditamento, em todas as suas seções,

válidas para todas as etapas do processo do Exame para Membro Efetivo da

Sociedade Brasileira de Coluna.

b. Recomenda-se ao candidato acessar o sistema digital on-line com, no mínimo,

60 minutos de antecedência, para testar seu computador e acesso à internet,

assegurando-se de que tem os recursos necessários para realizar as

atividades e interações. É de responsabilidade do candidato contingenciar

equipamento e acesso à internet para que consiga realizar as atividades

dentro dos horários estabelecidos.

c. O candidato que não comparecer on-line, ou seja, que não acessar os

sistemas indicados para a realização de cada etapa do Exame, na data e

horários indicados no item 2, estará desclassificado.

d. O candidato deve manter sua honestidade intelectual e integridade durante

todas as atividades de que participar do Exame, estando ciente que qualquer

tentativa de fraude, faltar com a verdade, comportamento desrespeitoso ou
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preconceituoso, declaração ou manifestação contra os direitos humanos, ato

imoral ou impróprio para com qualquer outro candidato, avaliador ou qualquer

um de seus representantes implicará em eliminação e desclassificação

automática do candidato. A SBC se reserva ao direito de usar tecnologia para

monitorar toda e qualquer atividade do candidato em cada etapa do Exame.

e. A coleta de informações através de gravação de áudio, imagens e/ou vídeo do

candidato, bem como do dispositivo do candidato e de seu ambiente físico,

será utilizada para registrar a presença, confirmar a identidade de cada

candidato e validar os seus resultados, sendo utilizadas única e

exclusivamente para estas finalidades.

f. Quaisquer interações entre cada candidato e os sistemas digitais on-line e/ou

com os fiscais de prova, que tiverem imagens e áudio gravados, serão

mantidas sob sigilo pela SBC e seus representantes.

g. O candidato é responsável por seguir todas as orientações e procedimentos

dos sistemas digitais utilizados para aferição e validação de seu desempenho

em cada etapa do Exame, os quais constituem coleta de informações para

documentação de seus resultados e comprovação de sua validade. A

eventual falta ou indisponibilidade de qualquer informação necessária à

validação dos resultados implica em sua anulação e consequente

desclassificação do candidato.

h. A partir do momento em que o candidato realizar o login no ambiente de

realização da prova, ainda que não tenha acessado as respectivas questões,

não será permitido a este portar e/ou consultar quaisquer materiais impressos

ou eletrônicos, como calculadora, protetor auricular, telefone celular e

smartphone, fone de ouvido ou headset, tablet, relógio, durante as provas. A

simples posse pelo candidato destes objetos ou quaisquer outros que possam

representar qualquer tipo de ajuda ou vantagem nas avaliações implica em

eliminação e desclassificação automática do candidato.

i. Não é permitido portar no ambiente físico em que o candidato estiver lápis,
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caneta, papel, caderno, livro, apostila, ou qualquer material em que o

candidato possa ler ou escrever qualquer conteúdo, durante a realização das

provas. A simples posse de qualquer um destes materiais implica eliminação

e desclassificação automática do candidato.

j. O candidato deve observar e manter consigo os canais para contato e suporte

técnico da EBAE-Primeira Escolha que lhe forem informados nos e-mails de

orientação. Durante todo o tempo em que estiver conectado ao sistema digital

on-line na etapa de Provas o candidato poderá contatar ou ser contatado pelo

fiscal de aplicação por meio da própria plataforma.

k. O candidato deve realizar todas as interações digitais on-line na etapa de

provas em ambiente silencioso e sem a presença de qualquer outra pessoa

no mesmo ambiente. A simples detecção da possibilidade de comunicação,

por qualquer meio e em qualquer formato, com outra pessoa além dos

representantes da Primeira Escolha responsáveis pelo suporte técnico,

implica em eliminação e desclassificação automática do candidato. Para

dirimir quaisquer dúvidas, a detecção de quaisquer sinais visuais ou sonoros

de dispositivos de comunicação constitui evidência de possibilidade de

comunicação.

l. Não é permitido transmitir física ou digitalmente informações sobre as provas

e nem do ambiente do candidato ao longo de sua realização. A simples

detecção de qualquer meio que possa transmitir informações das provas ou

do ambiente implica em eliminação e desclassificação automática do

candidato.

m. Somente é permitido portar no ambiente físico em que realizar suas

interações, além do dispositivo utilizado para as atividades, garrafa

transparente com água ou qualquer líquido que o candidato deseje consumir

ao longo das provas, bem como alimentos, que devem estar retirados de suas

embalagens originais e armazenados em sacos plásticos transparentes.

n. Não é permitido ao candidato se ausentar da frente da câmera ou impedir que
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ela capture a imagem de seu rosto em algum momento da realização das

provas, a não ser que tenha pausado a realização da prova no sistema digital

on-line. Para dirimir quaisquer dúvidas, é de responsabilidade do candidato

manter seu rosto em sua integralidade detectável pela câmera de seu

dispositivo ao longo de todo tempo de prova. A não detecção do rosto do

candidato em qualquer momento de prova implica em eliminação e

desclassificação automática do candidato.

o. O microfone do dispositivo do candidato deve capturar o áudio de seu

ambiente durante todas as atividades, não podendo ser colocado no mudo

em nenhum momento.

p. O candidato poderá pausar a realização de uma prova se precisar ir ao

banheiro, o que deverá fazer conforme orientações do sistema.

q. No caso de alguma dificuldade técnica, de acesso ao sistema ou conexão, o

candidato deverá entrar em contato com o fiscal de prova, via plataforma, ou

com o suporte, exclusivamente através do endereço eletrônico

suporte@primeiraescolha.com.br, e aguardar atendimento.

r. Não é permitido ao candidato o espelhamento da tela de seu dispositivo em

monitores auxiliares. A detecção de um segundo monitor implica na

eliminação e desclassificação automática do candidato.

s. Não é permitido fazer, portar e nem sair das provas com quaisquer anotações

sobre as respostas dadas às questões e nem com qualquer registro, físico ou

eletrônico, que contenha o conteúdo das provas, sob pena de anulação da

prova do candidato e desclassificação.

t. A SBC e a Primeira Escolha não fornecerão exemplares das questões aos

candidatos ou a quaisquer instituições de direito público ou privado, mesmo

após o encerramento dos exames, sendo proibido transcrever, em qualquer

meio, qualquer item presente nos instrumentos aplicados.
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS

O candidato deve estar ciente de que o sistema de aplicação das provas fará a

gravação do áudio e das imagens de seu ambiente durante a realização das provas e

que tais informações serão utilizadas única e exclusivamente para auditoria de

honestidade intelectual do exame, a qual se realiza com o uso de algoritmos de

inteligência artificial combinado com verificações por humanos.

Será automaticamente desclassificado do Exame para Membro Efetivo da SBC, além

do candidato que descumprir qualquer das regras previstas no edital e seu aditamento,

aquele que:

a. Não seguir os procedimentos de autenticação da identidade previstos neste

aditamento do Edital.

b. Descumprir as instruções contidas na tela inicial da prova.

c. Violar algum princípio presente no código de integridade e conduta do Exame

Qualificatório, com base em evidência coletada na auditoria de honestidade

intelectual.

d. Fizer uso de celular ou qualquer outro meio de transmissão de dados, imagem

ou    ponto de escuta.

e. Impedir o funcionamento de requisitos de seu computador para controle da

segurança do exame.

Os itens deste aditamento, bem como os do edital anteriormente publicado, poderão

sofrer modificações, atualizações ou acréscimos. Nesses casos, será feita

divulgação nos canais de comunicação da SBC.

Os Candidatos que não conseguirem concluir o Exame em razão de desconexões

involuntárias detectadas pelos servidores das provas digitais, desde que tenham

entrado em contato e/ou notificado o suporte técnico sem que o referido problema
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tenha sido solucionado, poderão entrar em contato com a SBC, que irá avaliar

individualmente a situação de cada candidato.

Os casos omissos serão avaliados individualmente pela Comissão de Capacitação

Profissional da SBC, mediante requerimento devidamente instruído e formalizado

junto à Secretaria da SBC, através do endereço eletrônico coluna@coluna.com.br .

Dr. Marcelo Risso
Coordenador da Comissão de Capacitação Profissional
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