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O Hospital de olhos HCOE – Feira de Santana oferece complementação 

especializada para médicos oftalmologistas, em formato de pós-residência, com o 

objetivo de aperfeiçoamento teórico-prático na subespecialidade, ressaltando o 

compromisso do hospital com qualificação, estudo e pesquisa. 

O interessado se tornará parte do grupo de médicos responsáveis pelo 

atendimento de pacientes no HCOE, consultório privado e nos ambulatórios SUS 
– Sistema Único de Saúde. Para tanto, se faz necessário que o mesmo respeite 

rigidamente os horários desses atendimentos, bem como, estar de acordo com os 
regulamentos e normas internas do Hospital. 

Não está prevista nenhuma remuneração ou bolsa de estudo para o Programa de 
Treinamento Fellowship.  

A carga horaria é de dedicação exclusiva, incluindo mutirões de atendimento, 
eventualmente desenvolvido pela instituição.  

O aluno Fellowship deverá assistir à todas atividades teóricos práticas da sua 

área de sub especialização bem como todas as atividades e reuniões convocadas 
pela coordenação de ensino e/ou Direção do Hospital, as quais serão informadas 
com a devida antecedência. 

O Fellow está sob a supervisão constante do staff do Hospital e é avaliado no que 

diz respeito a sua capacidade de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico e 

expertise de exames complementares. 

 

Serão oferecidas as seguintes vagas: 

 Retina clínica (1 vaga) – duração de um ano 

 Catarata (1 vaga) – duração de um ano 

 

 REQUISITOS BÁSICOS: 

o Diploma médico registrado e fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido pelo Ministério da Educação 

o Registro profissional no Conselho Regional de Medicina 

o Certificado de conclusão da residência ou estágio em oftalmologia 



o Título de especialista em oftalmologia conferido pelo Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia. Caso a prova tenha sido realizada em 2020, 

a continuação do fellowship fica dependente da aprovação. 

 

 INSCRIÇÕES: 

o As inscrições devem ser realizadas através de envio dos documentos 

necessários ao endereço especificado abaixo e mediante pagamento 

da importância de 280 reais. 

o Documentos necessários: 

 1 foto 3x4 

 Comprovante de residência 

 Currículo vitae atualizado 

 Xerox autenticada de diploma médico 

 Xerox autenticada de certificado de residência/estágio em 

oftalmologia 

 Carta de referência do preceptor da subespecialidade desejada 

da residência/estágio em oftalmologia 

 Comprovante de depósito 

o Endereço para envio de documentos: 

 HCOE – Hospital de Olhos  

Rua Castro Alves, 1739 

Kalilândia 

Feira de Santana – BA 

CEP: 44001-184 

 Telefone para contato 

(75) 36049191 / 36049192 

 E-mail para contato 

centrodeestudos@hcoe.com.br 

o Dados bancários para depósito: 

 Banco do Brasil 

 Conta corrente: 15700-7 

 Agência: 3128-3 

 CNPJ: 058.193.760.001-46 



 Valor: 280,00 reais 

 

 ETAPAS: 

o PROVA OBJETIVA: 

 A prova será composta por 25 questões de múltipla escolha, 

com uma alternativa correta de cinco opções de resposta. 

 Serão avaliados conhecimentos da área da subespecialidade. 

 Esta etapa será avaliada na escala de zero a dez e terá peso de 

60% da nota final. 

 A pontuação mínima para aprovação é de 60% de acertos nessa 

fase de seleção 

 Data: 12/02/2020 

 Horário: 8h 

 Duração: 02 (duas) horas 

 Local: 

HCOE – Hospital de Olhos  

Rua Castro Alves, 1739 

Kalilândia 

Feira de Santana – BA 

CEP: 44001-184 

Telefone para contato 

(75) 36049191 / 36049192 

o ENTREVISTA E CURRÍCULO: 

 O currículo, idealmente, deverá ser elaborado nos padrões da 

Plataforma Lattes. 

 A entrevista será realizada individualmente por o preceptor 

chefe do curso de subespecialização. 

 Esta etapa será avaliada na escala de zero a dez e terá peso de 

40% da nota final. 

 A pontuação mínima da entrevista e currículo, para aprovação, 

é de 6,0. 

 Todos os participantes do processo seletivo serão 

entrevistados, independente da classificação na prova escrita. 



 Data: 12/02/2020  

 Horário: 14h  

o CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

 Maior nota na prova objetiva 

o RESULTADO FINAL: 

 Será disponibilizado no site http://www.hcoe.com.br a partir 

do dia 17/02/2020 

 A cerimônia de boas vindas será realizada no dia 26/02/2020 

às 18h. 
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