ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA

ERRATA Nº 001 do EDITAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM TERAPIA INTENSIVA
ADULTO-TENTI-AD OU PEDIÁTRICA – TENTI-PED OU NEONATAL – TENTI-NEO
EDITAL Nº001/2021 de 27 de Setembro de 2021.
ONDE SE LÊ
7.3.3. A prova prática contará com uma avaliação através de respostas discursivas e discussão
de três casos clínicos com blocos de questões.
7.3.4. Cada caso clínico terá um tempo determinado para a sua resposta conforme solicitação
do caso. Cada caso deve ser respondido de forma oral conforme arguição do caso. O tempo
máximo para finalização de cada caso clínico será cronometrado em temporizador visível para
o candidato, qual seja, 30 minutos para cada um dos casos. Sendo que o tempo não utilizado
para resposta não será acrescido aos demais casos clínicos. Caso alguma das questões não seja
respondida no tempo máximo citado acima, o sistema a considerará concluída e a fechará e
essa questão receberá nota zero. Em hipótese alguma haverá possibilidade de revisão da
resposta oferecida pelo candidato.
LEIA-SE :
7.3.3. A prova prática contará com uma avaliação através de respostas orais em discussões de
três casos clínicos.
7.3.4. Cada caso clínico terá um tempo determinado para a sua resposta conforme solicitação
do caso. Cada caso deve ser respondido de forma oral conforme arguição do caso.
O tempo decorrido de cada caso clínico será cronometrado em temporizador visível para o
candidato e controlado pela banca examinadora, sugerindo-se 2 minutos para leitura do
caso e 8 para resposta/tomada de decisão. O tempo não utilizado para resposta não será
acrescido aos demais casos clínicos. Caso alguma das questões não seja respondida no tempo
máximo citado acima, a banca examinadora considerará concluída e essa questão receberá
nota zero. Em
hipótese alguma haverá possibilidade de revisão da resposta oferecida pelo candidato.
São Paulo, 29 de Novembro de 2021
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