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Diploma Europeu de Anestesiologia (EDAIC) 

 Parte I do Exame e Avaliação durante o Internato (ITA) 

Regulamento para os candidatos 
 

(1) Os candidatos deverão estar preparados para dar entrada na sala de exame 30 minutos antes do início 
de cada teste, munidos do respetivo bilhete de identidade, cartão de cidadão ou passaporte, e da carta de 
admissão ao exame, exceto se lhes forem transmitidas instruções diferentes por parte da organização do 
exame. Aos candidatos que cheguem atrasados para cada um dos testes não lhes será autorizada a entrada 
para a realização desse teste. Isto significa que os mesmos reprovarão automaticamente nesse teste e 
consequentemente na totalidade da Parte I do EDAIC ou ITA. 

(2) Os candidatos deverão colocar todos os seus pertences na parte de trás da sala de exame. Os mesmos 
poderão ser reclamados no final de cada teste. Não são permitidos quaisquer livros, papéis ou outras formas 
de literatura na sala de exame. Da mesma forma, também não é permitida na sala do exame a presença de 
telemóveis, câmaras fotográficas, tablets, computadores, USB ou qualquer outro tipo de aparelho eletrónico 
que permita conexão à Internet. Os candidatos deverão utilizar o lápis fornecido pela ESAIC e não podem 
utilizar nenhum outro tipo de lápis ou esferográfica durante o exame. 

(3) Os candidatos poderão fazer anotações nas folhas do teste. Não é admissível qualquer outro tipo de 
papel durante o teste. 

(4) A comunicação entre candidatos é estritamente proibida e pode resultar na expulsão do local onde 
decorre o exame. A ESAIC verifica de forma regular a existência de semelhanças nas respostas dos 
candidatos com vista a detetar qualquer forma de colaboração entre os mesmos na realização do EDAIC    

(5)  Os candidatos devem preencher as folhas de respostas conforme está detalhado nas instruções 
impressas nas folhas de teste, assim como no sítio da web da ESAIC. Os candidatos deverão ter em conta 
de que os formulários das respostas poderão ser rejeitados pelo sistema computadorizado de atribuição de 
classificações, caso estas instruções não sejam estritamente seguidas. 

(6) Cada prova deve ser completada em 120 minutos. Os candidatos devem entregar as folhas de resposta 
assim que termine a prova. O não cumprimento desta obrigação será reportada à Comissão de Exames da 
ESAIC pela organização local para uma possível anulação do exame. Os candidatos com dislexia ou distúrbio 
de stress pós-traumático terão 15 minutos adicionais para a conclusão de cada uma das provas, desde que 
procedam ao envio de um documento escrito, assinado e devidamente validado, emitido por psicólogo ou 

médico para exam@esaic.org, até no máximo 1 mês após a data limite para a inscrição no exame. 

(7) As folhas das perguntas e os formulários das respostas não podem ser levadas para o exterior da sala. 
Os direitos de autor (copyright) das questões do exame pertencem à ESAIC. As perguntas utilizadas no exame 
não podem ser copiadas de forma alguma (capturas de tela ou ecrã, fotografias, transcrição, gravação ou de 
qualquer outra forma). Qualquer forma de cópia das perguntas é uma violação grave dos regulamentos do 
exame. Caso isso ocorra, os candidatos envolvidos serão desqualificados do exame e não poderão inscrever-
se em nenhum exame EDAIC nos 2 anos seguintes. Adicionalmente, a ESAIC poderá intentar contra o 
candidato procedimentos legais nos tribunais apropriados de Bruxelas, por violação dos direitos de autor. 

(8) Não é permitido fumar dentro da sala de exame. 

(9) Os candidatos podem abandonar a sala de exame antes de terminado o tempo estipulado, guardando 
silêncio, e apenas depois de terem recebido autorização por parte dos vigilantes. 

(10)  Os candidatos devem estar atentos ao facto de que a classificação para aprovação em ambas as provas 
do EDAIC - Parte I é estabelecida em cada ano pela Comissão de Exames da ESAIC, com base no padrão 
do exame e no desempenho dos candidatos nas perguntas de referência. As classificações de aprovação 
acordadas para o exame são, por conseguinte, definitivas. Os apelos apresentados por candidatos serão 
tratados caso a caso e apenas serão considerados se tiver havido qualquer problema com o exame ou alguma 
irregularidade processual.   

 

A conduta imprópria ou violação dos regulamentos acima indicados durante o exame  
pode levar à expulsão imediata do candidato,  

e outras sanções poderão ser aplicadas conforme acima referido. 
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