
 
 

 

CRONOGRAMA - 2021 
 

 

DATA ATIVIDADE 

01 junho 2021 Publicação do Edital de abertura do concurso para obtenção do 

título de especialista em Enfermagem em Dermatologia pela 

SOBENDE, no site oficial. 

02 de junho a 

16 de Julho de 2021  

- Período de inscrições para a obtenção do título de enfermeiro (a) 

especialista, conforme orientação publicada no site da Associação 

Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE): 

www.sobende.org.br  

Observação:  

a) após sete dias corridos da data de sua inscrição o candidato 

receberá por e-mail a resposta da avaliação da inscrição, se 

atendeu aos critérios estabelecidos. Receberá a mensagem 

no e-mail cadastrado na inscrição. 

b) Após o aceite o candidato deverá enviar o currículo 

conforme modelo apresentado no site oficial da SOBENDE 

www.sobende.org.br 

 02 de Agosto de 2021 - Prazo máximo para envio do currículo conforme modelo 

apresentado no site  www.sobende.org.br  

 31 de Agosto de 2021 Resultado da análise do currículo, com divulgação da pontuação 

obtida pelo candidato. Disponível no site da SOBENDE:      

www.sobende.org.br         

 08 de Setembro de 2021 Prazo final para interposição de recursos conforme normas do 

edital. 

 17 de Setembro de 2021 Divulgação do julgamento dos recursos. Disponível no site da 

http://www.sobende.org.br/
http://www.sobende.org.br/
http://www.sobende.org.br/
http://www.sobende.org.br/


SOBENDE:  www.sobende.org.br 

22 de Setembro de 2021 Certificação dos candidatos que obtiveram pontuação no memorial 

e foram dispensados da prova escrita 

Data da prova escrita 

presencial 

(previsão novembro de 

2022) 

 

A data da realização da prova escrita, presencial, para os candidatos 

que não atingiram a pontuação no memorial apresentado e, 

portanto, não foram dispensados da prova escrita ocorrerá em data 

a ser informada no site oficial da SOBENDE. 

A prova será realizada durante o IX Congresso Brasileiro de 

Enfermagem em Dermatologia / SOBENDE de 2022 na cidade de 

Campos do Jordão/ São Paulo, previsto para novembro de 2022. As 

informações sobre data, horário e endereço do local estarão 

disponibilizadas no site www.sobende.org.br  

  Data da divulgação da 

pontuação final para quem 

realizou prova escrita  

A data da divulgação da pontuação final (memorial e prova) está na 

dependência da data da aplicação da prova.  

 

 

 

http://www.sobende.org.br/

