
 

 

Exame da parte II do EDAIC 

Regulamento para os candidatos 

 
(1) O EDAIC Parte II é um exame individual. Como tal, é expressamente proibido falar com outros 

candidatos durante a preparação das perguntas na sala de estudo, ou no trajeto entre a sala de estudo e 

a sala de exame. Qualquer tentativa de quebrar estas regras levará à desqualificação imediata do 

candidato envolvido. 

 

(2) Os telefones celulares ou quaisquer outros dispositivos que permitam a comunicação remota são 

estritamente proibidos na sala de estudo e na sala de exames. Os candidatos portadores de tais 

dispositivos na sala de estudo ou na sala de exame serão imediatamente desqualificados, mesmo que 

o dispositivo esteja desligado ou em modo de voo. 

 

(3) O EDAIC Parte II é anónimo, durante a sua realização. Os candidatos devem sempre apresentar-

se aos membros da ESA fornecendo exclusivamente o seu número de candidato. Durante o período de 

exame, nunca deverão indicar o seu nome ou referir-se ao seu hospital, país ou local de origem, nem 

para nenhum dos examinadores, nem para o anfitrião (host) do exame. 

 

(4) Os candidatos devem certificar-se que estão na sala designada como “sala de espera – waiting 

room” pelo menos 15 minutos antes da hora prevista para o início de cada um dos seus quatro exames 

(SOEs). 

 

(5) Não serão permitidos nenhum tipo de pertences pessoais na sala de estudo ou na sala de exames. 

Os candidatos receberão uma caneta e não poderão levar as suas próprias canetas ou lápis para a sala 

de estudo. O uso de qualquer material que não o fornecido pela ESA é proibido. 

 

(6) Todas as questões e notas escritas devem ser deixadas na mesa de exame, ao sair da sala de exame. 

 

(7) Não é permitido fumar na zona do exame. 

 

(8) Os candidatos devem apresentar-se sempre de forma a serem facilmente sempre identificáveis: o 

rosto deve permanecer descoberto desde o queixo até ao couro cabeludo. 

 

(9) Os resultados de aprovação/reprovação são entregues no final do dia, e os resultados por questão 

serão enviados por e-mail nas duas semanas após o exame. Os candidatos devem estar cientes de que 

cada uma das notas concedidas durante este cada uma das 4 sessões é dada por dois examinadores 

independentes, e que todas as classificações são cuidadosamente revistas durante uma reunião de 

examinadores no final do exame. A decisão do grupo de examinadores e cada uma das notas atribuídas 

em cada um dos exames será, portanto, final. Os eventuais recursos dos candidatos serão tratados caso 

a caso e só serão considerados se tiver existido houver um problema com o exame ou irregularidades 

processuais. Tais reclamações devem ser submetidas ao membro da ESA coordenador do EDAIC nos 

de 31 dias seguintes à data do exame. Os examinadores estão impedidos de discutir os resultados ou 

as classificações individuais do exame com os candidatos. 

 

(10) Os candidatos com disartria terão 3 minutos adicionais para completar cada sessão, desde que 

enviem uma carta com o diagnóstico escrito e assinado por um médico adequado para exam@esaic.org 

no máximo 1 mês após o prazo de inscrição. 


