PROVA PARA TÍTULO DE ESPECIALISTA EM HISTOCOMPATIBILIDADE
EDITAL 2022
A Associação Brasileira de Histocompatibilidade informa que as inscrições para a prova de obtenção do
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM HISTOCOMPATIBILIDADE estarão abertas no período de 31 de maio até
30 de junho de 2022.

1. Requisitos para inscrição:
• Diploma de curso de graduação em biologia, biomedicina, biotecnologia, ciências biológicas,
farmácia, bioquímica, enfermagem, medicina e odontologia e/ou pós-graduação em ciências
biológicas (biofísica, biologia, bioquímica, genética, bioinformática, imunologia ou áreas afins)
ou ciências da saúde (farmácia, medicina, enfermagem, odontologia ou áreas afins).
• Experiência profissional de pelo menos dois anos em histocompatibilidade e imunogenética ou
imunologia de transplantes, incluindo pesquisa, e carga horária mínima de 1.760 horas
mediante apresentação de documentos comprobatórios.

2. Documentos obrigatórios: Os documentos listados abaixo deverão ser digitalizados e enviados por
correio eletrônico para assessoria@abhi.com.br.
•
Ficha de inscrição devidamente preenchida. Disponibilizada no website da ABHI:
www.abhi.com.br;
•
Curriculum Vitae (CV): O CV deve ser organizado, documentado e apresentado
conforme o modelo disponibilizado no website da ABHI, que compreende os itens e subitens da seção
8, Nota Final, deste documento, relativos às atividades em histocompatibilidade, imunogenética e
imunologia dos transplantes;
•
Comprovação das atividades descritas no CV: enviar um Arquivo pdf, ou digitalizado,
das atividades realizadas a partir de 01 de janeiro de 2017. Os documentos comprobatórios das
atividades devem ser numerados conforme os respectivos itens do CV. Não serão pontuados os
documentos com datas anteriores a 01 de janeiro de 2017, salvo diplomas de especialização,
graduação, mestrado e doutorado e comprovação de pós-doutorado. Para as publicações, digitalizar
somente a página inicial, e para capítulos de livros, apenas a contracapa com a catalogação. Para
comprovar a experiência profissional digitalizar os documentos pertinentes;
•
A data limite para a inscrição e a entrega de todos os documentos e certificados para
pontuação do CV será 30 de junho de 2022; sendo que a inscrição somente será efetivada com a
anexação dos documentos comprobatórios.

3. Valor da inscrição:
•
Associados ABHI adimplentes: R$ 606,00
•
Associados inadimplentes ou não associados: R$ 1.212,00
4. Forma de Pagamento:
•
À vista
•
Parcelado: Até 12 vezes com acréscimo dos juros diretamente no ato do parcelamento
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5. Solicitação de cancelamento da inscrição: deverá ser enviada a solicitação para o e-mail
assessoria@abhi.com.br até o dia 12 de agosto de 2022. Atenção: Serão reembolsados 30% do valor
total pago.

6. Aprovação das inscrições: estas serão avaliadas pela Comissão de Título de Especialista em
Histocompatibilidade da ABHI e os resultados divulgados até o dia 15 de julho de 2022, no site da
ABHI.

7. Prova teórica: será realizada no dia 23 de agosto de 2022, durante o XXVI Congresso do SBTMO
2022.
Local: Centro de Convenções Frei Caneca - SP - Sala a definir em 23/08/2022
R. Frei Caneca, 569 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01307-001
Horário: 13h00 às 17h30min

8. Critérios de avaliação
Prova teórica corresponderá a 70% da nota total. A prova teórica será constituída de 40 questões de
múltipla escolha (obrigatórias) e mais 4 questões dissertativas (optativas). O candidato poderá obter
nota máxima de 70 pontos ao acertar todas as questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, além
de atingir uma Nota Final mínima de 70 pontos, o candidato deverá acertar no mínimo 70% da prova
teórica, o que corresponde a 49 pontos, os quais poderão ser obtidos por duas possibilidades:
•
Acerto mínimo de 28 questões de múltipla escolha (valor de 1,75 cada questão,
totalizando 49 pontos). Neste caso, as questões optativas não serão corrigidas;
•
Acerto entre 26 e 27 questões de múltipla escolha. Somente nestes casos, as questões
dissertativas (optativas) serão corrigidas. Cada questão dissertativa receberá o valor de 0,875 pontos
que poderão ser somados aos pontos anteriores (26 questões de múltipla escolha = 45,5 pontos ou 27
questões = 47,25 pontos) a fim de totalizar 49 pontos. Nesta condição, a nota máxima atribuída ao
candidato será de 49 pontos.
Curriculum Vitae corresponderá a 30% da nota total e terá valor máximo de 30 pontos.
Nota Final deverá ser igual ou superior a 70 (setenta) pontos. A nota final será constituída pela
pontuação da prova teórica (mínimo de 49 pontos) somada à pontuação do CV (máximo de 30 pontos)
e compreenderá entre 70 e 100 pontos (mínimo e máximo). Na avaliação do CV, a comissão apreciará,
de forma irrecorrível, os seguintes itens relativos à histocompatibilidade, imunogenética e imunologia
dos transplantes, com pontuação individual cumulativa:
•
Formação Acadêmica (para este tópico será pontuada apenas a titulação máxima):
curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 180 horas (0,5 pontos); curso de
especialização (1,0 ponto para carga horária mínima de 360 horas e 1,5 pontos para carga horária
mínima de 1000 horas), diploma de mestrado (02 pontos), diploma de doutorado (2,5 pontos),
diploma de pós-doutorado (03 pontos);

E-mail: assessoria@abhi.com.br Fone: 11-3926-8319
www.abhi.com.br

•
Formação acadêmica complementar (para este tópico a pontuação máxima será de 15
pontos): residência médica credenciada (1,5 pontos); cursos relacionados à área de saúde, incluindo
cursos de treinamento técnico (0,2 pontos por hora de curso); cursos relacionados à
Histocompatibilidade, incluindo cursos de treinamento técnico (0,3 pontos por hora de curso). Será
considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017;
•
Produção Científica (pontuação para cada publicação ou premiação): publicações
completas em revistas indexadas (04 pontos); publicações completas em revistas não indexadas (02
pontos); publicações de resumos em anais de congressos científicos nacionais (0,5 ponto) e
internacionais (01 ponto); autoria de capítulos de livros (02 pontos) e livros (04 pontos). Prêmios (0,5
pontos). Será considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017;
•
Participação em eventos científicos (pontuação por participação, com pontuação
máxima para eventos nacionais de 2,5 pontos e internacionais de 5,0 pontos): presença como ouvinte
em evento científico nacional (0,5 ponto) e internacional (1,0 ponto); apresentação oral de resumo em
evento científico nacional (0,5 pontos) e internacional (1,0 ponto). Será considerada somente a
produção a partir de 01 de janeiro de 2017;
•
Participação como palestrante convidado (pontuação para cada atividade, com
pontuação máxima para eventos nacionais de 3,0 pontos e internacionais de 4,0 pontos): aulas,
palestras e cursos em eventos nacionais (1,5 pontos) e internacionais (2,0 pontos). Será considerada
somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017;
•
Desempenho em atividades profissionais: a partir do critério exigido no item 1, atuação
de 820 horas por ano (0,25 ponto por ano); supervisão de laboratório ou atividades correlatas (0,4
ponto por ano). Será considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017;
•
Outras atividades (para este tópico a pontuação máxima será de 10 pontos): registros
de patentes (0,5 ponto), ministrante de treinamento e/ou educação continuada em outro local ou no
próprio local de trabalho (0,2 ponto por hora); aulas ministradas em cursos de extensão, graduação e
pós-graduação (0,2 ponto por hora); participação em projetos de pesquisa/ensino/extensão (0,5 ponto
por participação); participação em banca examinadora (concursos, TCC, mestrado, doutorado (0,5
ponto por participação); apresentação de resumos, em eventos, na forma de pôster (0,2 ponto por
atividade); outras atividades na área de histocompatibilidade e Imunogenética não descritas (0,5
ponto por atividade). Será considerada somente a produção a partir de 01 de janeiro de 2017.

9. Programa para prova de especialista: está disponibilizado no website da ABHI www.abhi.com.br.

10. Correção das provas e avaliação dos currículos: serão realizadas pela Comissão de Título de
Especialista da ABHI. O gabarito da prova teórica será encaminhado por correio eletrônico, somente
aos candidatos que realizarem a prova, no período de até sete dias após o encerramento do
Congresso.
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11. Resultado final: será comunicado aos candidatos por correio eletrônico em até 30 dias após a data
da prova. A lista dos aprovados ficará disponível no website da ABHI.

12. Recurso sobre o resultado final da prova: deverá ser feito por escrito à Comissão de Título de
Especialista da ABHI, sendo entregue sob protocolo na sede da ABHI, em até 48 (quarenta e oito) horas
após a divulgação do resultado. Os candidatos não residentes na cidade de São Paulo, onde fica a sede
administrativa da ABHI, poderão enviar o recurso via SEDEX. O recurso apresentado fora do prazo
estabelecido ou que não esteja devidamente fundamentado será indeferido. O recurso será apreciado
pela Comissão de Título de Especialista da ABHI, que decidirá pela sua recusa ou aceitação, sendo o
resultado enviado ao candidato em até 30 (trinta) dias após seu recebimento. As questões não serão
liberadas após a prova.

13. Entrega dos Certificados: o Título de Especialista em Histocompatibilidade terá validade imediata
após a divulgação dos resultados. Os certificados serão emitidos pela ABHI e enviados aos candidatos
aprovados em até 60 dias após a publicação dos resultados.

São Paulo, 31 de maio de 2022

Monica Focaccia Leal Goldenstein
Presidente da ABHI

Ricardo Alberto Moliterno
Coordenador da Comissão Título de
Especialista da ABHI
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