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Cadastramento de Residente/Aperfeiçoando 
Nível 1 e Aperfeiçoandos Nível 4

Prezado (a) Residente/Aperfeiçoando,

É com satisfação que o CBR lhe dá as boas-vindas e deseja 
sucesso nesta etapa.

Para que você inicie o processo de residência/aperfeiçoamento 
junto ao CBR, pedimos que você faça seu cadastro até 30 
de abril de 2022 para que o Serviço possa dar andamento 
ao processo de Recredenciamento Anual dentro do período 
estipulado e para que você possa usufruir de todos os 
benefícios oferecidos pelo Colégio.

Lembramos que o Serviço será responsável por vincular o seu 
nome ao Programa de Treinamento.

Faça seu cadastro

Tutorial para cadastramento

https://cear.cbr.org.br/Residente/Default/Cadastro
https://drive.google.com/file/d/1CSZPkVgjtQtrA-h5VLJKQP0zGRN0WNQI/view?usp=sharing
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Recadastramento de Residente/Aperfeiçoando – Nível 2 e 3

Prezado (a) Residente/Aperfeiçoando,

É com satisfação que o CBR lhe dá as boas-vindas e deseja sucesso 
nesta etapa.

Para que você inicie o próximo nível de residência/aperfeiçoamento 
junto ao CBR, pedimos que você faça a atualização do seu cadastro 
até 30 de abril de 2022 para que o Serviço possa dar andamento ao 
processo de Recredenciamento Anual dentro do período estipulado e 
para que você continue usufruindo de todos os benefícios oferecidos 
pelo Colégio.

Lembramos que o Serviço será responsável por vincular o seu nome ao 
Programa de Treinamento.

Faça seu cadastro

https://cear.cbr.org.br/Residente/Default/Cadastro
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Regimento disciplinar:

Acesse aqui

Consulte o regimento disciplinar de Residência e aperfeiçoamento em 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem (RDDI) e Ultrassonografia (US):

https://drive.google.com/file/d/1ffEXEX41ZN-jCokDEIwG3d4U5DP_T6Dn/view?usp=sharing


Ín
d

ic
e

Avaliação 
Anual



10

As inscrições para a Avaliação Anual dos Residentes e 
Aperfeiçoandos 2022 acontecerão de 1º a 20 de dezembro de 2021.

Participarão desta avaliação todos os residentes em treinamento 
durante o ano de 2021.

A prova ocorrerá no dia 30 de janeiro (domingo), será no formato 
online.

Confira o cronograma:

Data do Exame: 30 de janeiro de 2022 (domingo)

Horário: 13h (horário oficial de Brasília)

Período de inscrição: das 9hdo dia 1º de dezembro até às 23h59 do 
dia 20 de dezembro de 2021.

Valor: R$ 250,00.

As inscrições deverão ser feitas por meio do portal cbr.org.br por 

meio do ESPAÇO DO ASSOCIADO, no menu “Inscrição Avaliação 
Anual dos Residentes”.

A taxa de inscrição será cobrada por meio de boleto bancário gerado 
no ato da inscrição ou por cartão de crédito.

O pagamento deverá ser feito até a data limite do encerramento 
do período de inscrições. Portanto, pedimos atenção ao horário 
bancário.

Fique atento:

De 6 a 10 de janeiro de 2022 – Após o encerramento das inscrições 
será enviado aos inscritos, por meio da empresa Fundep, o Manual 
do Candidato.

De 6 a 26 de janeiro de 2022 – O próximo passo será agendar o 
pré-teste na plataforma em que ocorrerá a avaliação. As datas e os 
horários disponíveis deverão ser consultados diretamente no Manual 
do Candidato.

Normativa USG Acesso InscriçãoNormativa RDDI

Avaliação Anual

https://drive.google.com/file/d/1tcvgQ-wMLd3Yz9QEdDaLts9cYF9z6zG5/view?usp=sharing
https://cbr.org.br/login/?target=https://cbr.org.br/espaco-do-associado
https://drive.google.com/file/d/17ECxBSNO8qJBJMeTizFhneOZ6wD3iPkS/view?usp=sharing
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Desempenho Anual

Acesse aqui

Consulte o regimento disciplinar de Residência e aperfeiçoamento em 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem (RDDI) e Ultrassonografia (US):

https://cbr.org.br/login/?target=https://cbr.org.br/espaco-do-associado
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Provas Anteriores:

Acesse aqui

Confira as provas anteriores e os gabaritos:

https://cbr.org.br/gabaritos-da-avaliacao-anual-de-residentes/
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Editais de Seleção

Confira o cronograma compartilhado dos editais de seleção para vagas 

em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Ultrassonografia Geral e 

subespecialização em Nível 4 – Fellowship.

https://cbr.org.br/cronograma-dos-editais/
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