FELLOWSHIP

O Hospital Oftalmológico de Brasília – HOB e o Instituto de
Olhos e Microcirurgia de Brasília – INOB, juntamente com a
Fundação Regional de Assistência Oftalmológica – FRAO,
comunicam a abertura de 14 vagas para o processo seletivo
do Programa de Subespecialização, não remunerado, nas
unidades HOB e INOB. O Programa terá início em
08/03/2022 e término em 31/03/2023, com carga horária de 8
períodos/semana.

Link da inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/1fhJjOXX4FkXcr8tJwWoNNrY4uMQcTnqe98Yr9XtkBa8/edit

1 INSCRIÇÃO: 01/12/2021 à 24/01/2022
As inscrições deverão ser realizadas via internet pelo site
www.hobr.com.br. Os candidatos deverão preencher a ficha
de inscrição e incluir os documentos abaixo descritos:
Cópia do Certificado ou Declaração do Comprovante de
Residência Médica ou Especialização em Oftalmologia,
ambas realizadas em serviços reconhecido pela CNRM/MEC
ou CBO;
Cópia do Título de Especialista. * Se o candidato for prestar
prova do CBO, o candidato deverá enviar o comprovante de
inscrição. O candidato que não obtiver aprovação no
CBO, será desligado do Programa.
Cópia do CRM de origem;
Certidão negativa do CRM.
Cópia do Currículo atualizado pela Plataforma lattes.

Folha de Rosto com os dados da Avaliação curricular, conforme
modelo disponibilizado no anexo I deste edital, juntamente
com a copia dos certificados.
O candidato poderá realizar a inscrição em mais de um
curso, porém a matrícula, caso aprovado, poderá ser somente
em uma das subespecialidades oferecidas, devido ao conflito
de horários dos cursos.

2 CRITÉRIOS DA SELEÇÃO:
Prova de conhecimentos na Subespecialidade – on line;
Avaliação de inglês – teste de conversação em grupo - on line;
Entrevista e Análise curricular, on line.

3 SUBSPECIALIDADES OFERECIDAS:

Subespecialidades

Vagas

Duração

Catarata

4

1 ano

Cirurgia refrativa, córnea e lentes de Contato

3

1 ano

Estrabismo Neuroftalmo

2

2 anos

Glaucoma

1

1 ano

Lentes de contato

1

1 ano

Plástica Ocular

1

2 anos

Retina Clínica

2

1 ano

Atividades oferecidas para todas as subespecialidades:
Serão oferecidas reuniões semanais e aulas de atualização do
setor, onde o médico será exposto a discussão de casos com toda a
equipe; participação de protocolos científicos; desenvolvimento de
projeto científico durante o estágio com possibilidade de publicação
e apresentação em Congresso Científico Nacional ou Internacional;
obrigatório a apresentação do TCC para a conclusão do programa;
atendimento ambulatorial e de emergência; acompanhamento,
orientação de conduta cirúrgica e avaliação pré e pós operatório;
escala de apoio ao Pronto Socorro; atividade social com participação
em multirões e feiras de saúde quando convocado.

Atividades específicas:

Catarata - 4 vagas
Coordenadores:
Dr Takashi Hida
Dr Jonathan Lake
Acompanhamento e atendimento em ambulatório de catarata;
realização de exames complementares (biometria e cálculo
de LIO monofocal, multifocal e premium); cirurgias de catarata;
explante de LIO e fixação de LIO (diversas técnicas); utilização do
laser de femtosegundo/LIOs premium, Centurion, Infiniti,
Constellation, LenSx, Catalys,Ora e Callisto.

Cirurgia Refrativa, Córnea e Lentes de Contato - 3 vagas
Coordenadores:
Dr. Canrobert Oliveira | Dr Marcelo Taveira – Cirurgia Refrativa
Dr. Patrick Frensel - Córnea
Dr. Rodrigo Santos – Lentes de Contato

Atendimento e acompanhamento clínico de casos simples e
complexos de doenças externas oculares; realização de
exames complementares; realização de cirurgias refrativas
(LASIK, FEMTO-LASIK, PRK e TRANSPRK); cirurgias de superfície
ocular, transplantes penetrantes,

transplantes lamelares

(DALK, FALK, Bowman, DSEK, DSAEK e DMEK), transplantes
com laser de femtosegundo, anéis corneanos (manual e com
femtosegundo; croslink).

Estrabismo e Neuroftalmo – 2 vagas
Coordenador:
Dr. Natanael Abreu
Acompanhamento e atendimento em ambulatório de estrabismo e
neuroftalmo; realização de cirurgia de estrabismo, desde
casos mais simples aos mais complexos; realização de
injeções toxina botulínica; investigação de diplopia; distúrbios da
motilidade ocular de origem neurológica; adaptação de lente
contato para controle de miopia e afacia; reabilitação de visão
subnormal em criança; investigação de baixa visual de origem
neuroftalmologica e sondagem de via lacrimal.

Glaucoma – 1 vaga
Coordenador:
Dr. Ricardo Yuji Abe
Acompanhamento e atendimento em ambulatório de glaucoma
com o aprendizado em exame oftalmológico (gonioscopia e
fundoscopia) e exames complementares (retinografia,
campimetria e OCT); realização de laser (iridotomia, iridoplastia
e trabeculoplastia); realização de cirurgias de glaucoma
(trabeculectomia, needling, implante de válvula, ciclofotocoagulação, goniotomia com Kahook, implante de istent).

Lentes de Contato – 1 vaga
Coordenador:
Dr. Rodrigo Santos
Acompanhamento e atendimento em ambulatório de
Adaptação de lentes de contato, desde casos mais simples
aos mais complexos, incluindo as lentes: gelatinosas, rígidas
gás permeáveis corneanas, esclerais e de ortoceratologia.

Plástica Ocular – 1 vaga
Coordenadora:
Dra. Patrícia Moitinho
Atendimento e acompanhamento ao paciente; cirurgia
plástica ocular, das vias lacrimais e de órbita; aprendizado
em procedimentos perioculares sob orientação de
preceptores sócios do CBO, especialistas pela SBCPO e
pós graduados em Medicina Estética .
Retina - 2 vagas
Coordenadores:
Dr. Sérgio Kniggendorf
Dr. Renato Braz
Atendimento e acompanhamento ao paciente; realização
de exames complementares de pacientes com doenças
de retina e vítreo; possibilidade de realizar: laserterapia
retiniana;

ultrassom; acompanhamento de cirurgias

vítreo-retinianas e possibilidade de realização de injeções
intravítreas.

4 AVALIAÇÃO
PROVA ESPECÍFICA – on line - Subespecialidades: Catarata;
Cirurgia refrativa, córnea e lentes de contato; Estrabismo e
Plástica ocular. As demais subspecialidades serão aplicados
somente a avaliação de inglês e entrevista.
• Data: 26/01/2022
• Horário: 14:00h
AVALIAÇÃO DE INGLÊS – on line – conversação em em
grupo de 3 a 4 pessoas, os grupos serão definidos e
distribuídos no horário da manhã e tarde, no dia 26/01/2022.
ENTREVISTAS – on line – as entrevistas serão realizadas no
período de 26/01/2022 a 03/02/2022, conforme os horários
estabelecidos abaixo:

Subespecialidade

Data / horário entrevistas

Catarata

02/02/2022 – a partir das 18h

Cirurgia Refrativa, Córnea e Lentes de contato

26/01/2022 – a partir das 18h

Glaucoma

31/01/2022 – a partir das18:30h

Estrabismo e Neuroftalmo

31/01/2022 – a partir das18:30h

Lente de Contato

26/01/2022 – a partir das 18h

Plástica Ocular

01/02/2022 - a partir das 14h

Retina

27/01/2022 – a partir das 18h

5 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado será divulgado no dia 05/02/2022 no site
www.hobr.com.br

6 MATRÍCULA:
Os candidatos aprovados deverão entregar pessoalmente ou
encaminhar por sedex, o termo de compromisso assinado e
a documentação abaixo descrita até 11/02/2022, para o
endereço:

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE BRASILIA -

Avenida L2 Sul Q. 607 Modulo G – Asa Sul – Brasília/DF CEP
70200-670, aos cuidados do Centro de
Estudos.

Documentos necessários:
Termo de matrícula assinado - O candidato deverá estar de
acordo com o manual das normas do Programa;
02 fotos 3x4;
Comprovante de endereço (conta água, luz ou telefone);
1 cópia autenticada da Cédula de Identidade e CPF;
1 cópia autenticada do Diploma de graduação (frente e
verso);
1 cópia autenticada do comprovante de Residência
Médica;
1 cópia autenticada do Título de Especialista;
1 cópia autenticada do Registro no Conselho Regional de
Medicina do DF ou 1 cópia autenticada o CRM de origem;

Currículo Plataforma lattes.
Cópia Cartão de vacina (hepatite B, tétano, sarampo e
SAAS-COV II)
OBS: SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DO PROGRAMA AQUELES QUE POSUEM
TÍTULO DE ESPECIALISTA. OS QUE ESTIVEREM AGUARDANDO RESULTADO DA
PROVA DO CBO PODERÃO SER DESLIGADOS CASO NÃO SEJAM APROVADOS.

7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Período de inscrição

24/11/2021 a 24/01/2022

Prova Específica

26/01/2022

14h/15h

Avaliação de inglês

26/01/2022

08:30/09:30,10h/11h,
11:30/12:30, 16h/17h.

Entrevistas e Análise curricular

26/01/2022 à 03/02/2022

Resultado

05/02/2022

Pré-matrículas

06/02/222 à 11/02/2022

Início do Programa

08/03/2021

Término do Programa 1 ano

31/03/2022

Término do Programa 2 anos

31/03/2023

Divulgado no site

Enviar documentação

8 DISPOSIÇÕES FINAIS
As situações omissas no presente edital serão dirimidas pela
Coordenação de Ensino do Centro de Estudos Oftalmológicos
Renato Ambrósio e pelo Coordenador(a) da subespecialidade do
Programa.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(61) 3442-4136, no horário de 10 às 18h.

Brasília, 10 de novembro 2021

Coordenação de Ensino

ANEXO I

AVALIAÇÃO CURRICULAR

FOLHA DE ROSTO

Nome: ____________________________________________________
Residência Médica ( ) MEC ( ) CBO

Item Avaliado

Trabalhos Científicos apresentados
em congressos médicos (oral)

Publicações (em periódicos
com corpo editorial)

Quantidade
de eventos
• Como autor:
• Como coautor:
• Poster:

• Como autor:
• Como coautor:

Quantidade
de eventos
• Como autor: 0,05 (zero vírgula
zero cinco) pontos por trabalho
• Como co-autor: 0,025 (zero
vírgula zero vinte e cinco) pontos
por trabalho.

• Como autor: 0,1 (zero vírgula um)
ponto por publicação.
Como co-autor: 0,05 (zero vírgula
zero cinco) pontos por publicação.

Atividades Extracurriculares

PONTUAÇÃO ANÁLISE CURRICULAR

• Estágios em outras
instituições.
• Campanhas.

• 0,05 (zero vírgula zero cinco)
pontos por cada atividade (pelo
menos 30 horas por certificado)

Total pontos _____________

PONTUAÇÃO ENTREVISTA

O candidato deverá pontuar e preencher a folha de rosto e anexar os
comprovantes na ordem desta ficha.

