
 
PROCESSO SELETIVO 2017 
 
Programa de Treinamento Fellowship em Catarata – HOSPITAL DE OLHOS 
DE BLUMENAU  
 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
O Hospital de Olhos de Blumenau oferece Programa de Treinamento Fellowship em 
Catarata para todos os médicos com formação em oftalmologia geral, interessados em 
desenvolver habilidades nessa subespecialidade, com duração de 12 (doze) meses. 
A seleção dos candidatos será realizada mediante processo seletivo regido por este 
edital e executado pelo Hospital de Olhos de Blumenau.  
 
 
EXIGÊNCIAS  
 
Condições para realização da inscrição para o processo seletivo do Programa de 
Treinamento Médico em Oftalmologia:  
 
a) Curriculum Vitae com histórico escolar (trazer documentos originais para 
autenticação no dia da prova/entrevista); 

b) apresentar carta de apresentação/recomendação do serviço de RM; 

c) Ser médico com diploma reconhecido pelo MEC; 

b) Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);  

c) Comprovação do Título de Especialista em Oftalmologia pelo CBO ou do Certificado 
de Residência Médica em Oftalmologia do MEC/CNRM, ou da inscrição para a Prova 
Nacional de Oftalmologia do Conselho Brasileiro de Oftalmologia para os candidatos à 
obtenção do título. 

d) Disponibilidade para dedicação exclusiva de acordo com cronograma disponibilizado 
previamente pelo Hospital de Olhos de Blumenau;  
 
e) Serão exigidos dos candidatos classificados os documentos comprobatórios das 
condições e dos requisitos.  
 
 
VAGAS  
 
O concurso destina-se à seleção de candidatos para provimento de 01 vaga para o 
Programa de Fellowship em Catarata.  
 
 
 
 



 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão gratuitas no período de 01/11/2016 a 28/02/2017 e realizadas 
exclusivamente pela internet, através do encaminhamento do Currículo Vitae completo 
e o comprovante de diplomas remetidos em PDF para o e-mail adm@hob.med.br sob 
o título “ Inscrição Fellowship “, preferencialmente observando o tamanho máximo de 
5MB. 
 
 
SELEÇÃO  
 
O processo seletivo constará de prova, entrevista com a coordenação de ensino, 
análise curricular e prova prática com cirurgia experimental. 
 
 
1. Prova – terá peso de 30% 
 
A prova constará de questões referentes à especialidade da Oftalmologia do referido 
Programa, conforme bibliografia descrita abaixo:  

a) Albert & Jakobiec's Principles & Practice of Ophtha lmology: 4-Volume Set 
(Expert Consult - Online and Print), 3e 3rd Edition   

by Daniel M. Albert MD MS  (Author), Joan W. Miller MD  (Author), Dimitri T. Azar 
MD (Author), Barbara A. Blodi MD  (Author) 

b) Duane's Ophthalmology  

by William Tasman MD (Author), Edward A. Jaeger MD (Author) 

 

2. Análise Curricular e Entrevista individual – terá peso de 40% 

Serão convocados para a etapa de entrevista individual os candidatos habilitados na 
prova. 
 
 
3. Prova Prática – terá peso de 30% 
 
3.1. Os candidatos com as melhores notas serão convidados para realizar prova 
prática de acordo com o desempenho nas fases anteriores. 
 
3.2. O candidato deve mandar vídeo com a gravação de cirurgia de catarata em que 
atuou como cirurgião. 
 
 
 
 
 



 
HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO  
 
Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a nota final que será a 
soma da prova, análise de curricular/entrevista e prova prática. 
 
DATA E LOCAL DA PROVA  
Data da prova: 16/03/2017 
Horário: das 8h às 9h30min. 
Local: Rua 7 de setembro, 1300 – Bairro: Centro – Blumenau - SC 
 
 
DATA E LOCAL DA ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA  
Data da entrevista: 16/03/2017 
Horário: das 10h às 12h 
Local: Rua 7 de setembro, 1300 – Bairro: Centro – Blumenau – SC  
 
 
DATA, LOCAL DA PROVA PRÁTICA  
Data da prova: 16/03/2017 
Horário: a partir das 14h 
Local: Rua 7 de setembro, 1300 – Bairro: Centro – Blumenau – SC  
 
 
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 21/03/2017 
O resultado final será disponibilizado pela internet através do site www.hob.med.br 
 
 
MATRÍCULA  
 
O candidato aprovado deverá comparecer no Hospital de Olhos de Blumenau, no dia 
24/03/2017 no horário compreendido entre às 8h e 11h ou das 14h às 18h. para 
efetuar a matrícula, apresentando os seguintes documentos:  
 
a. Curriculum Vitae documentado (comprovantes histórico escolar e diplomas de 
estágios, cursos, participação em eventos, atividades científicas, publicações, etc.) 
 OBS.: o currículo deverá estar encadernado  
 
Documentos mínimos do CV: 
b. Cópia autenticada da carteira de médico e com registro no CRM-SC; 
c. Cópia autenticada do Diploma do Curso de Medicina; 
d. Cópia autenticada do Título de Especialista e com registro do RQE no CRM; 
j. Cópia da carteira de identidade; 
k. Cópia do CPF; 
l. Documentação militar: Certificado de suspensa de incorporação ou de 
         reservista (uma cópia); 
m. Comprovante de residência com data atual (água, luz, telefone);  
n. Nº da Inscrição como autônomo da Previdência Social; 
o. Cópia da carteira de vacina contra Hepatite B, antitetânica e tríplice viral; 
p. 02 fotos 3x4 atual. 
 



 
 
INÍCIO DO FELLOWSHIP: 01/04/2017 
 

 

Resumo do cronograma: 

Inscrições com envio de CV                 01/11/2016 a 28/02/2017  

    

PROVA 16/03/2017 das 8h às 9h30min 

ANÁLISE DE CURRÍCULO E ENTREVISTA 16/03/2017 das 10 às 12h. 

PROVA PRÁTICA - com cirurgia experimental 16/03/2017 às 14h. 

    

RESULTADO 21/03/2017 

    

MATRÍCULA 24/03/2017 

    

INÍCIO FELLOW 01/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Disposições Gerais: 
 
1) O programa de “fellowship” em CATARATA terá a duração de 12 (doze meses) com a 

participação em todos os programas assistenciais e eventos do serviço, inclusive, quando 

for programado aos sábados.  

 

2) Durante o programa, o fellow desenvolverá atividades clínicas e científicas, de acordo 

com determinação do coordenador de ensino, com o objetivo de desenvolver habilidades 

na área de treinamento pretendida.  

 

3) Dos deveres dos alunos no programa de “Fellowship”:  

 

3.1. O fellow será avaliado periodicamente pela Comissão Coordenadora do Curso de 

Especialização.  Serão avaliados os seguintes critérios:  

 

3.1.1. Presença no ambulatório ou no setor de sua área de treinamento.  

3.1.2. Apresentar‐se sempre no horário marcado para o início do atendimento,  

adequadamente vestido (conforme regulamento).  

3.1.3. Retirar‐se do setor ou do ambulatório apenas quando suas atividades estiverem 

concluídas, e nenhum dos Staffs requisitarem seus préstimos.  

3.1.4. Estar presente nas sessões de sua área de treinamento, junto ao ambulatório ou no 

setor específico.  

3.1.5. Demonstrar boa relação médico‐paciente e com colegas de trabalho.  

3.1.6. Demonstrar aprendizado teórico e prático das atividades específicas de sua área de 

treinamento.  

3.1.7. Participar das reuniões agendadas pelos preceptores, entre elas, reuniões científicas, 

clínicas e de residência médica; 

3.1.8. Demonstrar conhecimento e habilidade para realizar procedimentos ambulatoriais e 

exames complementares na área de treinamento pretendida.  

3.1.9. Estar disponível para suporte a distância, nas emergências do setor do fellowship.  

 

3.2. Os critérios utilizados para a progressão do aluno do programa “fellowship” à etapa 

seguinte do treinamento são:  

 

3.3. Avaliação comportamental ‐ com destaque para o relacionamento profissional com os 

demais colegas do curso e com todo o grupo de coordenadores, preceptores, colegas 

residentes e estagiários do curso de medicina, corpo de enfermagem, demais 

colaboradores e cumprimento de normas e rotinas Institucionais.  



 

 

3.4. Parecer técnico com aprovação emitido pela Comissão Coordenadora do Ensino da 

Oftalmologia.  

 

3.5. A curva de aprendizado técnico do fellow para os procedimentos invasivos ocorrerá 

com acompanhamento de um assistente supervisor.  

 

3.6. O Fellow deve participar ativamente no processo de triagem e avaliação clínica do 

paciente antes do procedimento proposto.  

 

3.7. O Fellow deve participar do programa teórico‐científico geral do Serviço de 

Oftalmologia.  

 

3.8. O Fellow participará de atendimento em outras unidades da Instituição, sempre que 

programado.  

 

3.9. O Fellow deve participar compulsoriamente de atividades sociais como mutirões e 

palestras à comunidade, sempre que solicitado.  

 

3.10. O Fellow deve encaminhar para validação ética e científica, junto à Coordenação do 

Estágio, qualquer projeto de trabalho científico que possa vir a ser realizado na Instituição.  

 

3.11. O Fellow deve acatar as instruções recebidas por parte do Coordenador do Estágio 

para um eficiente funcionamento da parte burocrática e administrativa do Curso.  

 

3.12. O Fellow deve notificar aos Coordenadores qualquer irregularidade constatada na 

área de treinamento.  

 

3.13. O fellow deve comunicar sua ausência com 10 dias de antecedência e as horas 

relativas a ausência devem ser recuperadas. 

 

 

4. Dos direitos dos alunos do programa de Fellowship  
 

4.1. Receber certificação para acréscimo curricular de todas as atividades científicas ou 

campanhas institucionais que participar.  

 

4.2. O programa de treinamento fellowship não prevê remuneração ou bolsa de estudo.  

 

4.3. O aluno de fellow terá direito à licença para participar de 1 (um) congresso ou 

simpósio da área de Catarata por ano e 1 (um) congresso de oftalmologia geral por ano, 

desde que comprovado o comparecimento.  



 

5. São objetivos finais do Programa de “Fellowship” de Catarata:  
 

5.1. Ao finalizar o Programa de treinamento, o aluno de fellow deverá estar apto a realizar 

e interpretar os exames de diagnóstico relacionados a área, ter participado ativamente no 

mínimo de 20 cirurgias de catarata/mês, conhecimento e execução de Yag Laser e outros 

procedimentos ligados à área. 

 

5.2. Critérios para obtenção do Certificado de Conclusão do Estágio ou “Fellowship em 

Catarata:  

 

5.2.1. Aprovação em provas teóricas (oftalmologia geral e específica) – mínimo de 

aproveitamento de 70%. 

  

5.2.2. Parecer técnico com aprovação emitido pela Comissão Coordenadora do Curso de 

Oftalmologia.  

 

 

Ciente: Data: 


