COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES
CAPÍTULO DO AMAZONAS

Senhor candidato é com muita honra que lhe enviamos as etapas iniciais

serem

cumpridas para se tornar membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões:

MEMBRO ASPIRANTE (AsCBC):
Instruções para ingresso como Membro Aspirante – AsCBC
1. Recebimento de propostas:
Em qualquer época. Deverá ser remetida diretamente ao Capítulo (UF), ao qual o
candidato está vinculado.
Clique aqui para preencher nossa proposta
Imprima o formulário preenchido e nos envie junto aos documentos necessários
2. Exigências:
1. Ser diplomado em Medicina por Instituto de ensino médico oficial ou reconhecido
pelo Governo Federal. Se diplomado no estrangeiro, deverá possuir diploma de
médico revalidado de acordo com a Legislação brasileira;
2. Comprovar inscrição no Conselho Regional de Medicina (definitiva);
3. Formulário-Proposta (à disposição na Secretaria do CBC, nos Capítulos e Regionais
e no site) assinado pelo candidato e por 3 (três) proponentes Membros Eméritos,
Titulares ou Titulares-Colaboradores (as assinaturas devem ser identificadas),
devidamente preenchida em letra de forma legível, optando por apenas 1 (uma)
especialidade. Se for mais prático para você os membros do capítulo terão a
honra de endossar sua posse (neste caso, envie as propostas sem as
assinaturas!)
4. Apresentar, em papel timbrado da Instituição, uma declaração de estar cumprindo
Programa de Residência Médica ou Treinamento em Cirurgia-Geral credenciado
pelo CBC ou curso de Especialização, em uma das especialidades constantes no
Art. 25 do Estatuto do CBC, reconhecido oficialmente pelo CBC ou órgão
governamental, assinada pelo Coordenador responsável, constando data de início e
término;
5. Pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00, que poderá ser efetuado em
cheque nominal ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões ou via boleto bancário, emitido
pela tesouraria, no ato do recebimento da proposta. Em caso de não aprovação,
esta taxa não será devolvida.
3. Julgamento:
A Diretoria do Capítulo ou Vice-Presidente do Diretório Nacional (neste caso quando o
candidato residir no Estado do Rio de Janeiro), analisará as credenciais do candidato e
manifestará na própria proposta o resultado da avaliação. As propostas encaminhadas
com documentação incompleta ficarão retidas na Secretaria-Geral. Se no prazo de 2(dois)
anos não houver manifestação do candidato, a proposta será arquivada (a contar da data

de recebimento na Secretaria-Geral).
4. Posse:
O candidato será informado pela Secretaria-Geral ou Capítulo, através de comunicação
oficial, da data, hora, local de posse e valor da cota de admissão a ser paga.
5. Término da Residência Médica/Treinamento/Especialização:
1. O Membro Aspirante deverá informar à Secretaria-Geral do término da Residência
Médica ou Treinamento em Cirurgia-Geral credenciado pelo CBC ou curso de
Especialização, através de cópia do certificado de conclusão ou declaração
comprobatória de término em papel timbrado do Hospital, assinada pelo Diretor
responsável;
2. Após a comprovação do término, o Membro Aspirante (AsCBC) quite será
automaticamente elevado à categoria de MEMBRO ADJUNTO (ACBC), sem
necessidade de apresentação de nova proposta e posse.
6. Importante:
Só será considerado Membro Aspirante do CBC aquele que comparecer à solenidade de
posse, passando a partir de então a usufruir de todos os direitos e deveres discriminados
no Estatuto do CBC.
Valores de taxas e anuidade do CBC
Taxa de Inscrição = R$ 60,00
Deverá ser paga no ato da entrega da proposta
Cota de Admissão = R$ 100,00
Deverá ser paga mediante convocação de posse
Anuidade – Membro Aspirante:
• Anuidade 2014 pagamento integral = R$ 320,00
• Anuidade 2014 pagamento parcelado = R$ 80,00 por trimestre
Atenção: Antes de efetuar o depósito, verificar se realmente atende as exigências
acimas! Caso haja dúvida nos envie um email
A Cota de Admissão (R$100,00) deve ser transferidos para o Capitulo do CBC-Am:
➔ Banco Bradesco, Ag:3739, cc:12084-7
cnpj 33.658.204/0001-73
A Taxa de posse (R$60,00) deve ser transferida p o cbc central (rj):
➔ Banco itaú, agencia 0311, conta corrente 33.493-2, cnpj 33.658.204/0001-73
O boleto para o pagamento da anuidade será recebida em seu email ou endereço
após a posse para o pagamento!
Os comprovantes de pagamentos devem ser enviados para:
amanda.crystine.araujo@gmail.com

Informações na Secretaria Geral do CBC
Telefone (21) 2138-0653, (21) 2138.0650 e (21) 2138.0654 / Fax: (21) 2286-2595 ou por email: secretaria@cbc.org.br.
Horário de funcionamento: 13:30 às 19:30 horas.

Informações:
-na Secretaria Geral do CBC:
Telefone (21) 2138-0653, (21) 2138.0650 e (21) 2138.0654 / Fax: (21) 2286-2595 ou por email: secretaria@cbc.org.br.
Horário de funcionamento: 13:30 às 19:30 horas.
- no Capítulo do CBC-Am:
Através do email: amandacristinemonteiro@yahoo.com.br ou adriana.daumas@gmail.com
ou Whatsup (Sta Amanda- secretária do capítulo)➔ tel:(92) 98191-6744 e (92)9344-1100

TCBC Adriana Gonçalves Daumas Pinheiro Guimarães
Mestre do Capítulo do CBC-Am

