
 

 

OPHTHAL HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA 

Programa FELLOW 2018 

A Ophthal Hospital Especializado torna pública as inscrições para o processo 

seletivo de Estágio para Médico Oftalmologista com Titulo de Especialista – 

formação complementar especializada nas seguintes subespecialidades da 

Oftalmologia: 

Oftalmologia - Catarata: 01 (uma) vaga duração 2 anos 

Oftalmologia - Glaucoma: 01 (uma) vaga duração 2 anos 

Oftalmologia - Plástica Ocular: 01 (uma) vaga – duração 2 anos 

Oftalmologia – Retina Cirúrgica: 02 (duas) vagas – duração 2 anos  

Oftalmologia – Córnea, Refrativa e Contatologia: 01 (uma) vaga – duração 2 

anos 

 

Os candidatos aprovados deverão estar cientes de que suas atividades 

compreendem: 

1. Atendimento Ambulatorial : 

• Primeiro ano de Fellow (F1): comparecer  a todos os ambulatórios do 

coordenador da sua subespecialidade, conforme estabelece a escala, 

auxiliando e acompanhando na prestação da assistência ao paciente. 

• Segundo ano de Fellow (F2): prestar atendimento ambulatorial aos 

pacientes da subespecialidade em alguma das unidades da Ophthal 

Hospital Especializado LTDA. 

2. Cirurgias: 

• Primeiro ano de Fellow (F1): comparecer a todos os procedimentos 

cirúrgicos do coordenador da subespecialidade, conforme escala. 

• Segundo ano de Fellow (F2): atuar como cirurgião supervisionado pelo 

coordenador da subespecialidade. 

3. Pronto-socorro: 



 

• Primeiro ano de Fellow (F1): plantão 24 horas semanal, escala de 

sobreaviso de casos cirúrgicos de sua especialidade. 

• Segundo ano de Fellow (F2): plantão 12 horas semanal, escala de 

sobreaviso de casos cirúrgicos de sua subespecialidade. 

4. Atendimento Hospitalar: 

• Prestar assistência aos pacientes internados nos Hospitais 

credenciados sob supervisão, conforme escala.  

• As avaliações oftalmológicas hospitalares serão remuneradas, no 

valor de R$ 100,00 por avaliação. 

    5. Avaliação:  

• Será realizada pelo coordenador do curso a cada seis meses. 

 

• Será baseada nos seguintes critérios: 

- Pontualidade; 

 - Proatividade; 

 - Presença física; 

 - Avaliação durante as atividades clinicas e cirúrgicas (perfomance, 

postura e conhecimentos); 

 - Participação e auxilio das atividades de outras especialidades; 

 - Apresentação de aulas artigos (presença obrigatória para todos fellows) 

6. Conclusão e certificados 

Ao final do estágio os aprovados receberão certificados de conclusão de curso. 

Informações:  

As informações estão disponíveis através do site: 

www.ophthal.com.br /programa-de-aperfeicoamento-fellowship/ 

Inscrições 

As inscrições estarão abertas entre 12/02/2018 a 23/02/2018, no Centro de 

Estudo Oftalmológico da Ophthal Hospital Especializado LTDA, localizado na 

Rua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 500 – 16º andar, conjunto: 1614, 

www.ophthal.com.br%20/programa-de-aperfeicoamento-fellowship/


 

Moema – São Paulo/SP das 08:00 às 12:00 horas. Telefone (11) 97589 – 8264 

ou pelo e-mail: administrativo@ophthal.com.br (A/C: Ana Beatriz).  

Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

Os interessados deverão entregar pessoalmente ou encaminhar via e-mail: 

administrativo@ophthal.com.br os seguintes documentos: 

a) Curriculum vitae atualizado 

b) Cópia simples do RG e CPF 

c) Cópia simples do diploma de Médico 

d) Cópia do certificado (ou declaração) de conclusão do 3º ano de Residência 

Médica em Oftalmologia e comprovação da aprovação na prova Nacional de 

Título (CBO) e/ou comprovante de inscrição para exame de 2018 

e) Ficha de inscrição preenchida (anexo I) 

f) Duas cartas de recomendação firmadas por médicos do serviço de origem 

g) Cópia do CRM  

Inscrição:  

A inscrição poderá ser realizada por procurador devidamente representado, o 

qual deve portar uma procuração com firma reconhecida. 

Em caso de envio por correio eletrônico o candidato deverá ter a confirmação de 

recebimento dentro do prazo 2 (dois) dias úteis, caso contrário deverá entrar em 

contato via telefone para verificar se ocorreu alguma falha no recebimento da 

inscrição; não será aceita impugnação por falhas de envio de qualquer natureza, 

uma vez que o edital esclarece a obrigação do candidato de entrar em contato 

via telefone caso não receba retorno da secretária em dois dias úteis. 

Seleção 

A seleção contará com duas avaliações:  

 1) Prova Teórica: Peso de 50%; 

 2) Entrevista e Arguição do Curriculum Vitae: Peso de 50%; 

Teórica: será realizada no dia 17/03/2018, às 08:30 horas, no Centro de Estudo 

Oftalmológico da Ophthal Hospital Especializado LTDA. A prova terá início às 

09:00 horas com duração de 03 horas, sendo dividida em : 

mailto:administrativo@ophthal.com.br
mailto:administrativo@ophthal.com.br


 

- Oftalmologia Geral: 20 questões de múltipla escolha; 

- Específica da área: 30 questões de múltipla escolha, sendo que as questões 

específicas terão pesos diferenciados: 

1. Especialidade de 1º opção: 2 pontos; 

2. Especialidade de 2º opção: 1,5 pontos; 

3. Demais questões específicas: 1 ponto; 

- Questão Discursiva: 2 questões discursivas, com pesos diferenciados: 

1º opção: 3 pontos. 

2º opção: 2 pontos. 

Entrevista e Arguição do Curriculum Vitae: será realizada no dia 17/03/2018, às 
13:30 horas, no Centro de Estudo Oftalmológico da Ophthal Hospital 
Especializado LTDA.  
 
Em todas as avaliações o candidato deve portar documento original com 
foto.  
 
Divulgação dos Resultados  
 
A relação dos aprovados estará afixada no Centro de Estudo Oftalmológico da 
Ophthal Hospital Especializado LTDA, a partir do dia 23/03/2018, ou no site 
www.ophthal.com.br, além do envio via e-mail da sua classificação. 
 

Grade Horária 

A grade horária do curso compreende ambulatórios, centro cirúrgico, pronto 

atendimento e avaliações oftalmológicos em hospitais. 

Cada subespecialidade terá uma carga horária de 6 (seis) períodos de 4 (quatro) 

horas, nos quais são distribuídas atividades nas unidades da Ophthal Hospital 

Especializado LTDA, com exceção da retina, cuja carga horária será de 10 (dez) 

períodos nos dois primeiros anos e 6 (seis) períodos no 3 ano. 

As avaliações oftalmológicas podem ser realizadas no horário noturno ou diurno, 

conforme a disponibilidade da escala que será montada entre os fellows. 

 

 



 

Férias 

O candidato terá direito a um mês de férias após o primeiro ano do programa, 

devendo ser distribuídas em dois blocos de 15 dias. As datas serão combinadas 

no início do programa. 

Dispensas autorizadas 

O candidato terá dispensa autorizada para ir ao Congresso Brasileiro de 

Oftalmologia e a um congresso da subespecialidade na qual optou, após 

autorização do coordenador . 

O responsável pelo programa deve ser comunicado com 3 (três) meses de 

antecedência de que o candidato participará do congresso. 

Trabalho Científico 

O candidato deverá escrever no mínimo um trabalho científico durante o período 

em que estiver no programa. 

Coordenador dos Programa de Fellow:  

Dr. Rodrigo Antonio Brant Fernandes – CRM: 100.599. 

Coordenadores das sub subespecialidades:  

- Retina: Dr. Rodrigo Antonio Brant Fernandes – CRM: 100.599; 

- Glaucoma: Dr. Rodrigo Antonio Brant Fernandes – CRM: 100.599; 

- Catarata: Dr. Rodrigo Antonio Brant Fernandes – CRM: 100.599; 

- Córnea, Refrativa e Contatologia: Dr. Antonio Carlos Manhas Meireles – CRM: 

142.351; 

- Plástica Ocular: Dr. Ricardo Morschbacher – CRM: 72.218 e Dra. Melina 

Correia Morales – CRM: 153.663. 



 

ANEXO I - Ficha de Inscrição 
 
Nome:_________________________________________________________ 
 
 
CRM:_____________________________________  
 
 
Instituição de conclusão da residência em Oftalmologia:  
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Data de conclusão da residência: _____/_______/____________  
 
Endereço:_______________________________________________________ 
 
 
Telefones: Fixo      (_____) ______________ 
 
                  Celular (_____) _______________ 
 
 
 
E-mail:__________________________________________________________ 
 
Subespecialidade escolhida:  
 
(___) Oftalmologia – Catarata 

(___) Oftalmologia - Glaucoma 

(___) Oftalmologia – Plástica Ocular 

(___) Oftalmologia – Retina Cirúrgica 

(___) Oftalmologia – Córnea/Refrativa/Contatologia 

 

 

 


