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LoCaL
Centro de Convenções de Pernambuco
Complexo Viário Vice-Governador Barreto Guimarães, S/Nº - Salgadinho

CEP: 53111-970 – Olinda - PE

Tel.: 55 81 3427-8044 

Fax: 55 81 3427-8052

Email: diproc@empetur.com.br | comercial@empetur.com.br 

Contato: Sras. Marly Santos e Maricléa Ferraz

  

data
14 a 17de setembro de 2012 (sexta-feira a segunda-feira)

organização
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Avenida Marechal Câmara, 160/Sala 330 - Centro

CEP: 20020-907 - Rio de Janeiro – RJ

Tel.: 55 21 3478-2700

www.cardiol.br   

organização CientífiCa
Gerência de Eventos da SBC
Tel.: 55 21 3478-2700 ramais: 2746, 2748, 2749, 2750, 2751 e 2752

Fax: 55 21 3478-2755

E-mail: sbceventos@cardiol.br ou cerj@cardiol.br 

Site: http://congresso.cardiol.br/67/

Skypes: sbc-eventos01 | sbc-eventos02 | sbc-eventos03 | sbc-eventos04 | sbc-eventos05

CentraL de insCrições
Tel.: 55 21 3478-2700 ramal: 2759

Fax: 55 21 3478-2770

E-mail: sbcinscricoes@cardiol.br

Site: http://congresso.cardiol.br/67/

Skype: sbc-cursos-rj

inforMações 
gerais
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insCrição
O formulário para inscrição encontra-se nesta circular (é imprescindível informar o número do CPF). Se preferir, acesse 
o endereço http://congresso.cardiol.br/67/ e faça a sua inscrição online. Você tem a opção de parcelar em até 02 (duas) 
vezes, sem juros, no cartão de crédito, mas, ATENÇÃO, somente as inscrições realizadas até o dia 31 de julho de 2012.

Confirmação da Inscrição
Você poderá confirmar sua inscrição através do site: 
http://congresso.cardiol.br/67/   

Informações importantes
Devido a questões de ordem fiscal e jurídica, o recibo ao qual você tem direito, onde é descrito o objetivo do pagamento 
e seu respectivo valor, será emitido automaticamente pelo sistema de inscrições do evento e somente em nome do 
congressista, não havendo em nenhuma hipótese a emissão de recibo manual.

Sugerimos a leitura da Resolução 96/2008 da ANVISA: 
http://www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/rdc_96_2008_consolidada.pdf  

teC – títULo de esPeCiaLista eM CardioLogia
A prova para obtenção do Título de Especialista em cardiologia será realizada na cidade do Recife/PE no dia 14 de 
setembro de 2012 (sexta-feira). O Edital da Prova com as normas para o concurso estarão disponíveis na página do TEC 
a partir de março/2012.


