
              	
 

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE SUBESPECIALIZAÇÃO 2019 - 
CÓRNEA CLÍNICA E CIRÚRGICA.   

O Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro – IORJ juntamente com o Instituto de 
Olhos Renato Ambrósio e Grupo de Estudos em Tomografia e Biomecânica de 
Córnea do Rio de Janeiro torna público a abertura de inscrições para o concurso de 
seleção o programa de Subespecialização (FELLOWSHIP) não remunerado, em 
córnea clínica e cirúrgica. O concurso será regido pela instrução constante no presente 
instrumento, elaborado pelo Setor de Ensino e Pesquisa do IORJ. 
 
Poderão se inscrever médicos formados em todo o território nacional, bem como 
médicos estrangeiros, que concluíram o curso médico no Brasil ou no exterior e que 
neste caso tenham sido aprovados no Exame Nacional de Revalidação.  

1) INSCRIÇÕES: 09/01/2019 à 08/03/2019   

As inscrições serão feitas através do site www.iorj.med.br até a data de 
08/03/2019. Deverão ser enviados também os seguintes documentos no mesmo 
período: 
 
1. Ficha de inscrição devidamente preenchida em letra de forma; 
2. Cópia do Curriculum Vitae atualizado (preferível Plataforma Lattes: http:// 
lattes.cnpq.br); 
3. Cópia legível de identidade, CRM (colorida) e CPF; 
4. Certidão Negativa do CRM; 
5. Cópia do comprovante de residência médica/Título de especialista  

Os documentos e ficha de inscrição preenchida devem ser digitalizados e 
enviados por e-mail (atendimento@iorj.med.br) com Título no e-mail: Prova de 
Subespecialização de Córnea. 

2) PROGRAMA: 

Vagas Oferecidas: 02  
Duração do curso: 02 anos 
 
O programa de Subespecialização (FELLOWSHIP) não remunerado, córnea clínica e 
cirúrgica do IORJ terá duração de 02 (dois) anos, em tempo integral, com dedicação 
exclusiva, atendimento de segunda a sexta-feira no período das 8:00 às 18:00 hs, com 
01 dia de folga semanal ou 02 períodos de 4:30 por semana.  
Os estagiários participarão de atividades clínicas, clínica-cirúrgica, realizarão os mais 
diversos exames oftalmológicos, sessões e discussões de casos clínicos, congressos, 
mutirões, trabalhos científicos, sempre sobre supervisão de médicos oftalmologistas 
credenciados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e de acordo com 
manual do estagiário fornecido no primeiro dia das atividades.  
 



              	
 
Descrição Geral do Programa: O estágio de subespecialização em córnea clínica e 
cirúrgica abrange consultas e exames em córnea e lente de contato, realização, 
interpretação de exames complementares e realização de cirurgias: 
  
- Avaliação Pré-Operatória para cirurgia de catarata, e planejamento de LIOs	
multifocais e tóricas; 
- Cirurgia de catarata e cirurgias tríplices;  
- Sutura de córnea; 
- Cirurgias de superfície ocular (pterígio, transplante de limbo, uso de membrana 
amniótica);  
- Transplante de córnea penetrante, lamelar anterior (DALK, FALK), lamelar 
posterior (DSAEK, DMEK); 
- Crosslinking de córnea; 
- Implante de anel intracorneano; 
- Avaliação Pré-Operatória para cirurgia refrativa; 
- Cirurgia Refrativa (PTK, PRK, LASIK e SMILE); 
 
Os estagiários vão dividir seu tempo entre consultas, exames e cirurgias. Deverão 
acompanhar os pacientes cirúrgicos, e estarem envolvidos em todos os aspectos de 
acompanhamento pós-operatório. O volume alto de atendimentos/pacientes permitirá 
experiência extensa em todos os aspectos de segmento anterior, doenças externas e 
córnea cirúrgica. A quantidade de responsabilidade dada para cada estagiário em 
particular dependerá da sua habilidade individual.  
 
Será estimulada a participação e realização de estudos e a publicação destes 
resultados em congressos e revistas cientificas indexadas. 
  

3) CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

- Prova teórica  
- Prova de inglês 
- Análise curricular 
- Entrevista 

4) PROVA e ENTREVISTA: 

- Prova (Específica/Inglês) segunda-feira 11/03/2019 às 8h.  
Local que será definido até o dia 08/03/2019 no Rio de Janeiro – Capital.  
O Candidato será avisado por e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. 
 
- Análise de currículo e entrevista serão aplicadas no dia 12/03/2019 às 8:00. 
Local que será definido até o dia 08/03/2019 no Rio de Janeiro – Capital.  
O Candidato será avisado por e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. 
 
 
 
 



              	
 
 
ETAPA 1 - segunda-feira 11/03/2019 às 8h. 
 
PROVA TEÓRICA: 
 
a) O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 
minutos, munido de caneta transparente azul ou preta e um dos seguintes documentos 
no original: Célula de identidade-CRM ou Carteira Nacional de Habilitação. 
 
b) A prova teórica será composta de 50 questões de múltipla escolha sobre doenças 
externas, córnea clínica e cirúrgica 
 
c) A prova de inglês será composta de 10 questões de múltipla escolha.  
 
d) A duração da prova objetiva será de 3 horas (três horas). 
 
e) Não haverá revisão de prova ou recurso para as questões que compõem a prova do 
concurso. 
 
Serão convocados os 15 melhores classificados na FASE 1 
  
O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 
minutos, com um dos seguintes documentos no original: Célula de identidade-CRM 
ou Carteira Nacional de Habilitação. 
 
ETAPA 2 - terça-feira 12/03/2019 às 8h. 
 
ANÁLISE DE CURRÍCULO E ENTREVISTA: 
 
A aprovação na PROVA NACIONAL DE OFTALMOLOGIA do CONSELHO 
BRASILEIRO DE OFTALMOLOGA – (CBO) será considerada na avaliação do 
candidato(a).  
 
 
5) CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 
  
- A prova objetiva possui peso 50% + prova inglês 10% + análise currículo/entrevista 
40% 
- Critérios desempate segue essa ordem: maior pontuação prova de oftalmologia, 
maior pontuação prova de inglês, nota análise currículo/entrevista, data da inscrição 
do concurso.  
 
6) RESULTADO FINAL: 
O resultado final será divulgado através do site da www.iorj.med.br, na data de 14 de 
março de 2019. 
 
 



              	
 
7) INÍCIO DAS ATIVIDADES: 
 
Os estagiários deverão começar suas atividades no dia 18/03/2019. 
 
 
8) INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
Maiores informações através do website www.iorj.med.br ou através telefone  
(21) 3717-0490 ou (21) 99646-1009. 
 
Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2019. 
 
Prof. Dr. Renato Ambrósio Jr. – Coordenador do programa de Subespecialização em 
córnea clínica e cirúrgica. 
 
Dr.Victor Roisman – Coordenador do programa de Subespecialização em córnea 
clínica e cirúrgica. 
 
Dr.Gustavo Bonfadini – Coordenador do programa de Subespecialização em córnea 
clínica e cirúrgica. 
     
   
 
 
  
 
 
 
 


