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Informativo Concurso de Proficiência em Área de Atuação 2020 

 

A Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial informa a seus Associados que desde 

2020 vem tomado todas as medidas para resolução do Concurso de Proficiência em 

Área de Atuação em Medicina Aeroespacial da melhor maneira possível através do 

diálogo com as entidades de classe. 

O processo transcorreu em conformidade com o Edital chancelado pela AMB e 

assinado pelo Secretario Geral da Gestão AMB da época Dr. Antônio Jorge Salomão 

OF/TIT/AMB/0686/20. 

Após todo o trâmite do processo, com conclusão do mesmo conforme as datas 

preconizadas conforme edital 17/03/2021, e seguindo todo o ritual do concurso. No 

momento pandêmico de emergência sanitária, deparamos com dificuldade do 

andamento do processo pois o atendimento era exclusivamente virtual e de maneira 

precária. Fatores dificultam-te existiram devido a troca da Gestão AMB. 

Com muita resiliência e após diversas reuniões virtuais para explicar os entraves do 

Concurso 2020 que apresentava “vícios na sua origem” porém chancelado pela AMB. 

Fomos recebidos em julho de 2022 pelo Dr. Antonio José Gonçalves e Dra. Maria Rita 

de Souza Mesquita, secretários da AMB, e tivemos a oportunidade de esclarecimento 

de todo o processo do Concurso 2022. Nossa reinvindicação foi considerada justa. 

A SBMA fez um movimento de proatividade com todas as especialidades envolvidas, 

dos candidatos inscritos, na tentativa de resolução desta demanda da melhor maneira 

possível. 

Em 9 de agosto de 2022 fomos recebidos pelo Presidente do CFM Dr. Hiram Galo e o 

Presidente da Câmara Técnica de Medicina Aeroespacial Dr. Emanuel Fortes que 

acolheram nossa reivindicação. 

Tenham certos que, desde o momento que tivemos ciência dos entraves deste 

concurso, não existiu um só dia que a SBMA não tenha feito um movimento para uma 

ação resolutiva e pacífica  desta demanda. 

Meu desejo era terminar a Gestão 2020 /2022 com uma resposta positiva, porém o 

tempo das discussões nas entidades de classe extrapolam minha gestão. 

Existem acenos de uma breve resolução para esta demanda e de maneira positiva para 

a maioria dos candidatos, pois esta população já trabalha a muitos anos nesta área do 

conhecimento médico. 

Solicitamos a AMB que a Proficiência seja retroativa ao concurso de 2020 por entender 

que esta causa e justa e necessária. 

Todas estas demandas então no bojo das discussões das entidades de classe. A SBMA 

tem a expectativa da resolução do Concurso de 2020 de maneira positiva. 

Presidente Gestão 2020/2022 
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