
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM

OFTALMOLOGIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA

Fundação Colombo Spínola

O Hospital  Santa Luzia/  Fundação Colombo Spínola realizará,  através  de processo

seletivo,  seleção  de  alunos  para  o  preenchimento  de  03  (três)  vagas  do  curso  de

especialização em Oftalmologia, credenciado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia,

para o ano de 2017.

1. REQUISITOS BÁSICOS

 Ser  médico  com  diploma  devidamente  registrado  fornecido  por

instituição  de  ensino  superior  reconhecido  pelo  Ministério  da

Educação;

 Possuir Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina.

2. INSCRIÇÕES

 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente

no Hospital  Santa Luzia de 24/10/2016 a 11/11/2016, de segunda-

feira a sexta-feira das 8:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30;

 O candidato deverá realizar a inscrição pessoalmente ou por meio de

procuração, através do preenchimento de ficha de inscrição e entrega

de currículo Vitae.



3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

 Prova objetiva, composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha,

com 05 (cinco) alternativas de respostas cada uma, e apenas uma alternativa

correta. Serão avaliados conhecimentos básicos em oftalmologia

de embriologia, anatomia e histologia do olho e anexos.

Esta  etapa  será  avaliada  em uma  escala  de  0  (zero)  a  10  (dez)  e,  serão

eliminados da seleção os candidatos que obtiverem nota inferior 7,0 (sete);

 Avaliação curricular  (o currículo deverá ser elaborado nos padrões da

Plataforma Lattes- currículo Lattes);

 Entrevista individual.

4. DATA, LOCAL E RESULTADO DA PROVA OBJETIVA9

 Data da prova objetiva: 28/11/2016 (segunda-feira)

 Horário: 8:00

 A Prova objetiva terá duração total  de 02 (duas) horas. Os candidatos

deverão comparecer ao local das provas com antecedência de 30min.

 Local: Praça Conselheiro Almeida Couto, 110 - Nazaré, Salvador/Bahia,

CEP 40050-405. Tel. (71)2109-3535.

 Resultado: 02/12/2016 no site www.  hospitalsantaluzia  .org.br

5. DATA, LOCAL DA ENTREVISTA

http://www.hospitalsantaluzia.org.br/


Serão convocados para entrevista individual os candidatos classificados até o 9º ( nono) 

lugar na prova objetiva. Se houver mais de 09 (nove) candidatos com média igual ou

superior a 7.0 (sete), será considerado considerada a maior nota e, em caso de notas

iguais a idade será o critério de desempate.

 Data: 07/12/2016 (quarta-feira)

 Horário: 8:00

 Local:  Praça  Conselheiro  Almeida  Couto,  110  -  Nazaré,

Salvador/Bahia, CEP 40050-405. Tel (71)2109-3535.

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Havendo empate no resultado final serão aplicados os seguintes critérios:

 Maior nota na prova objetiva;

 Maior tempo de formado;

 Idade mais avançada.

7. RESULTADO FINAL

O resultado final será disponibilizado pela internet através do site

www.hospitalsantaluzia.org.br


