Programa Fellowship de Retina HDO - 2019
CREDENCIADO SBRV
Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo
O Hospital Dia Oftalmológico, através de sua Comissão do Programa de Treinamento e
Capacitação Médico em Oftalmologia (CPTCMO/HDO), no uso de suas atribuições, torna
público que fará realizar, por intermédio de processo seletivo, seleção para preenchimento de
vagas para Fellow em: Retina/Vítreo
Vagas/programas e duração (tempo integral e dedicação exclusiva):
•

Retina/vítreo clínica e cirúrgica: 01 vaga (2 anos*) (01 ano clínica) (01 ano clínica e
cirúrgica)

*Período dos programas: Início: 18/02/2019 e término: 20/02/2021.
.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A seleção dos candidatos será realizada mediante processo seletivo regido por este edital e
executado pelo HDO.
1. EXIGÊNCIAS
Condições para realização da inscrição para o processo seletivo do programa de Capacitação e
Treinamento Médico em Oftalmologia:
a)
b)
c)
d)

Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);
Comprovante de residência. (domicílio)
Curriculum resumido
Residência Médica em Oftalmologia reconhecida pelo MEC, CBO e/ou comprovante de
atividade exclusiva em oftalmologia, 03 (três) anos, com carta de indicação de membro titular
do CBO e instituição de aprendizado.
e) Disponibilidade para dedicação às atividades do fellow em tempo integral e exclusiva (inclui
atividades ambulatoriais, de sobreaviso e plantão de especialidade
f) Comprovante de pagamento da inscrição
g) Serão exigidos dos candidatos classificados os documentos comprobatórios das condições e
dos requisitos.
2. VAGAS
O concurso destina-se à seleção de candidatos para provimento de 01 (uma) vaga para o Programa
de Fellowship de Retina/Vítreo do HDO, credenciado SBRV.
3. INSCRIÇÕES

3.1
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no
período de 05 de novembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019, devendo para tanto o
interessado proceder da seguinte forma:
Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja
se inscrever.
Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em
continuar.
Preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.
Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em
seguida, clique em
CONCORDO E EFETIVAR INSCRIÇÃO.
Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente
em qualquer banco. Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos
bancários, transferências e por agendamento.
O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do
encerramento das inscrições (01/02/2019), entendendo-se como “não úteis”
exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da
rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não
ser processada e recebida.
A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de
inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.
A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva
compensação.
No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados
da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição
paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo
telefone (11) 4328-1314, para verificar o ocorrido.
Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no
menu CONSULTE, em seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada,
após isso clique em imprimir comprovante de inscrição.
A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para
inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma
A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do
certame pela própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou
fora do prazo.

A taxa para inscrição será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por meio de boleto
bancário que será impresso ao término da inscrição.
4. A seleção constará de:
4.1
Análise Curricular: O candidato deverá providenciar o Curriculum Vitae para juntamente
com cópia certificados e informações indicadas, e enviar para o e-mail
administracao@hdo.med.br, devendo o mesmo ser enviado até o último dia de inscrição.
4.2
Redação (TEMA LIVRE) e Prova objetiva que será eliminatória/classificatória e, constará
de questões referentes à medicina oftalmológica, conforme bibliografia descrita abaixo:

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Série Oftalmologia Brasileira:
1. Bases da Oftalmologia - Acácio Alves de S. Lima Filho, Adalmir Morterá Dantas, Juliana M. Ferraz
Sallum, Nicomedes Ferreira Filho, Roberto L. Marback – 1ª edição, set/08.
2. Semiologia Básica em Oftalmologia - Carlos Augusto Moreira – 1ª edição, set/08.
3. Doenças Externas Oculares e Córnea - Ana Luiza Holfling-Lima, Maria Cristina N. Dantas, Milton Ruiz
Alves – 1ª edição, set/08.
4. Uveítes e Oncologia Ocular - Fernando Oréfice, Fernando Cesar Abib, José Vital Filho, José Wilson
Cursino – 1ª edição, set/08.
5. Refratometria Ocular - Aderbal de Albuquerque Alves, Harley E. Bicas e Ricardo Uras – 2005. 6.
Cristalino e Catarata - Carlos Eduardo L. Arieta, Fernando C. Trindade, Miguel Padilha, Samir Jacob
Bechara – 1ª edição, set/08.
7. Retina e Vítreo - Carlos Augusto Moreira Jr., Jacó Lavinsky, Marcos Ávila – 1ª edição, set/08. 8. Óptica,
Refração e Visão Subnormal - Paulo Schor, Ricardo Uras, Silvia Veitzman – 1ª edição, set/08.
9. Estrabismo - Carlos Ramos Souza Dias, Harley E.A. Bicas, Henderson Celestino de Almeida -1ª edição,
set/08.
10. Lentes de Contato - Adamo Lui Netto, Cleusa Coral-Ghanem, Paulo Ricardo de Oliveira -1ª edição,
set/08.
11. Cirurgia Refrativa - Mauro Campos, Renato Ambrósio Junior, Wallace Chamon – 1ª edição, set/08.
12. Órbita, Sistema Lacrimal e Oculoplástica - Ana Rosa P. de Figueiredo, Antonio A. Velasco e Cruz,
Guilherme Herzog Neto, José Vital Filho, Silvana A. Schellini, Suzana Matayoshi – 1ª edição, set/08.
13. Banco de Olhos, Transplantes - Élcio Sato, Hamilton Moreira, Luciane Moreira – 1ª edição, set/08.
14. Iatogenias, Manifestações Oculares de Doenças Sistêmicas e Metodologia Científica – Harley. 15.
E.A.Bicas, Mª de Lourdes V. Rodrigues, Paulo E. C. Dantas, Sérgio Felberg, Sérgio Kwitko – 1ª edição,
fev/09.
16. Glaucoma – Homero G. de Almeida, Paulo Augusto de A. Mello, Remo Susanna Jr. 1ª edição, mai/09.
17. Biomicroscopia e Gonioscopia – Fernando Oréfice e cols. – 2ª edição 2001.
18. ClinicalOphthalmology – Kanski J.J., 6ª edição, 2007.
19. Estrabismo - Carlos R. Souza-Dias, Julio Diaz Prieto – 2002, tradução da 4ª edição inglesa. 20.
Glaucoma – Dias, José Francisco Pinheiro (Org.); Almeida, Homero Gusmão (Org.); Prata Junior, J. A.
(Org.) – 3ª edição –2007.
21. Tasmann-Duane’s Clinical Ophthalmology 6 volsou Principals and Practice of Ophthalmology. 22.
2vols -– Albert &Jacobiec – 2ªª edição – 2000.
23. Terapêutica Farmacológica em Oftalmologia 2005 – 2006 – Fernando César Abib - 6º edição. 24.
Ophthalmology Por Myron Yanoff, Jay S. Duker.
24. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.
25. Revista Brasileira de Oftalmologia.

Esta etapa será avaliada em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) e, serão eliminados da seleção os
candidatos que não obtiverem a nota mínima de 6,0 (seis) na prova escrita teórica (Redação e
Prova Objetiva). Prova objetiva 8,0 Redação 2,0
5. Entrevista individual
Serão convocados para a etapa de entrevista individual com o diretor clínico e teste psicológico, os
candidatos habilitados na prova escrita.
6. HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Os candidatos serão classificados de acordo com a nota final que será a soma da prova escrita,
redação e análise curricular.
7. Não Remunerado

O HDO não irá destinar aos candidatos aprovados e com matrícula efetivada, bolsa, durante o
período de duração do Fellow.
Obrigatório residir em Jundiaí, os candidatos que forem aprovados no certame, com
dedicação integral e exclusiva.
Obrigatório para início das atividades, o candidato estar de posse dos seguintes
equipamentos de uso pessoal:
•
•
•

Retinoscópio/ oftalmoscópio
Caixa para cirurgias no 2º ano
Lente de 20 e 78

8. DATA, LOCAL E RESULTADO DA PROVA ESCRITA
Data da prova: 02/02/2019 (Sábado)
Horário: 08:00 às 11:00
Local: Joaquim Marques Lisboa, 26, CEP: 13202-170, Vila Progresso - Jundiaí/SP - Telefone: (11)
4527-1717.
Não será permitido uso de celular / tablet / relógio digital ou qualquer aparelho eletrônico que recebe
e envie dados.
Resultado Prova: 02/02/2019 após às 20:00

9. ENTREVISTA
Data da entrevista: 06/02/2019
Horário: Início às 14:00h
Local: R Anchieta 204 sala 203 Jundiaí/SP- Centro – Telefone: (11)4527-1717.
10. CRITÉRIO DE DESEMPATE
Em caso de empate no resultado final terá preferência o candidato que apresentar, na seguinte
ordem:
• Maior nota na prova teórica;
• Maior tempo de formado;
• Maior idade cronológica.
11. RESULTADO FINAL
O resultado final será enviado por e-mail para o candidato devidamente cadastrado no dia
06/02/2019 a partir das 20:00hs.
12. MATRÍCULA
O candidato aprovado e convocado de acordo com o número de vagas disponíveis deverá
comparecer à Unidade do HDO em Jundiaí, no dia 13/02/2019 das 08:00h às 12:00h, para efetuar a
matrícula, apresentando os seguintes documento:
a) 02 fotos 3X4

b) Histórico Escolar da Universidade
c) Original da Carteira de Identidade
d) Original do CPF
e) Original do diploma de medicina ou declaração de conclusão do curso
f) Original da Carteira do CRM
g) Certidão de Ação/Antecedentes Criminais
h) Título CNRM, CBO ou Carta conforme previsto no edital (item 1º letra D)
i) Curriculum Vitae
O não comparecimento do candidato, sem aviso prévio, no dia previsto para a realização da
matrícula, caracterizará a sua desistência do processo seletivo, ficando a Instituição autorizada para
proceder com nova convocação.
No caso de desistência de candidatos convocados será realizada nova chamada por ordem
classificatória.
O Curso exigirá tempo integral e total disponibilidade dos candidatos, devendo o aluno prever a
inscrição e custos relacionados ao transporte e estadia.
13. FELLOW SBRV HDO
O Programa de Fellow de Retina em Oftalmologia, credenciado pela SBRV Sociedade Brasileira de
Retina e Vítreo, é realizado na Unidade Cirúrgica do HDO em Jundiaí / SP com duração de 02 anos
e carga horária de 60 hs semanais 3.096 h/ano (atividades teóricas e práticas).
O Início do Treinamento será em 18/02/2019. (Recepção aos novos membros)
Jundiaí, 06 de novembro de 2019.
Dr. Marcus Casarin Comegno
CRM 70628
Coordenador do Treinamento Médico em Oftalmologia do HDO

