
                	
 

PROCESSO SELETIVO 2022 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
OFTALMOLOGIA HOSPITAL DA GAMBOA  

EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM OFTALMOLOGIA DO HOSPITAL DA 

GAMBOA – ANO 2022-2024. 
Seguindo as recomendações do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o Hospital da 
Gamboa, através do coordenador do curso de Pós-Graduação em Oftalmologia, Dr.Nelson 
Sabrosa, informa que a seleção dos candidatos do curso de Especialização em Oftalmologia 
(2022-2024) será realizada quarta-feira 26/01/2022 de 8:00 às 12:00h.  
 
A inscrição para o processo seletivo deverá ser realizada exclusivamente através do website do 
Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro, no link www.iorj.med.br, no período de 
01/11/2021 a 03/12/2021.  
 
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 de identidade e CRM (colorida) 
4. Cópia de CPF (colorida) 
5. Cópia do diploma ou a declaração do Curso de Medicina frente e verso. (colorida) 
6. Cópia do comprovante bancário de quitação da inscrição para a prova do PROCESSO 
SELETIVO EM OFTALMOLOGIA 2022 - HOSPITAL DA GAMBOA. 
 
Pagamento da taxa de inscrição:  
 
Valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), através de depósito bancário. O depósito deverá ser feito 
no Banco Itaú, Agência: 9160 / Conta Corrente: 29672-0 - Instituto de Oftalmologia do Rio de 
Janeiro LTDA – CNPJ: 17.045.613/0002-29. 
 
O comprovante de pagamento deverá ser encaminhado junto com a documentação por   
e-mail (atendimentoiorj@outlook.com).  Não haverá devolução do valor sob qualquer 
pretexto.	
  
 
Os documentos citados acima deverão ser enviados por e-mail (digitalizados) ou ao endereço: 
Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro - IORJ 
A/C: Centro de Estudos  
Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro (IORJ), Rua Sete de Setembro, No 43 - 5o andar,  
Centro, Rio de Janeiro - RJ- Brasil. CEP: 20050-003.   
 
 
 
ATENÇÃO: 
 
1. Somente o pagamento da taxa e da inscrição realizada no website não garante ao candidato o 
direito de realizar as provas. Os documentos enviados após o prazo final para as inscrições não 
serão aceitos. 



                	
 
 
 
 
2. Para os alunos cursando o último ano do Curso de Medicina, será permitida a inscrição no 
processo seletivo, porém o mesmo não será validado caso não consiga sua inscrição no 
Conselho Regional de Medicina até o mês de abril do ano em que iniciar o Curso de 
Especialização em Oftalmologia. Após este prazo, será chamado um novo candidato 
pretendente ao Curso, seguindo a classificação final. 
 
VAGAS: 
 
O Curso de Especialização em Oftalmologia do Hospital da Gamboa oferece 04 (quatro) 
vagas sem remuneração, credenciamento pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e 
Associação Médica Brasileira (AMB).  A especialização tem uma mensalidade no valor de 
 R$ 1.800,00/mês. 
 
O programa tem duração de 3 (três) anos com dedicação integral. Após período, os alunos 
aptos de acordo com avaliação dos preceptores, poderão realizar prova de título de especialista. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO: 
 
Datas e local da Prova: 
 
26/01/2022 – Quarta-feira, de 8:00 às 12:00: Prova objetiva de clínica médica e oftalmologia. 
Local: Hospital da Gamboa 
29/01/2022- Sábado: divulgação da lista dos aprovados para a segunda fase através do website 
www.iorj.med.br 
02/02/2022 - Quarta-feira 8:00 às 12h:30min:  Análise de currículo e entrevista. Local: IORJ 
- Rua Sete de Setembro, No 43 - 5o andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ.  
04/02/2022 - Sexta-feira: divulgação FINAL da lista dos aprovados através do website 
www.iorj.med.br 
07/02/2022 a 11/02/2022: Matrícula no período, de 8:00 às 15:00h 
14/02/2022: Chamada lista de espera 
15/02/2022: Matrícula lista de espera das 08:00 às 16:00h – Matrícula no valor de R$2.000,00 
(Dois mil reais). 
 
ATENÇÃO: A prova será realizada no Anfiteatro do Hospital da Gamboa, localizado no 
bairro do Santo Cristo (Rua da Gamboa, 303 - Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, 20220-324). A 
análise de currículo, entrevista e matrícula serão realizadas no Instituto de Oftalmologia do Rio 
de Janeiro (IORJ), Rua Sete de Setembro, n.43 - 5o andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ- Brasil. 
CEP: 20050-003. 
   
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 
 
- AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY. Basic and Clinical Science Course.  
- CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA. Coleção Oftalmologia Brasileira.  
- KANSKI, J. J. Oftalmologia clínica: uma abordagem sistemática. 
- MANUAL DA RESIDÊNCIA DE OFTALMOLOGIA - 1ª Edição - Ed. Manole 
- MANUAL DE CONDUTAS EM OFTALMOLOGIA, UNIFESP - Instituto da Visão 
- JAMESON JL, FAUCI AS, KASPER DL, LONGO DL, HAUSER SL, LOSCALZO J eds.     
- Harrison’s Principles of Internal Medicine. 20th ed. New York: McGraw-Hill; 2018. 
- Goldman-Cecil Medicina - Vol. 1 E 2 - 25ª Ed. 2018 Autor: Goldman,Lee | Marca: Gen 
Guanabara Koogan 
 
 
 
 



                	
PROVA: 
Prova objetiva com total de 50 questões de clínica médica e oftalmologia básica e 10 questões 
de inglês com perguntas sobre texto referente a oftalmologia. 
 
 
CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 
 
- Os 20 primeiros candidatos serão aprovados para segunda fase.  
- A prova objetiva possui peso 50% + prova inglês 10% + análise currículo/entrevista 40%. 
- Critérios desempate segue essa ordem: maior pontuação prova de clinica oftalmologia, maior 
pontuação prova de inglês, nota análise currículo/entrevista, data da inscrição do concurso.  
 
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 
 
Os estagiários deverão começar suas atividades no dia 15/02/2021. 
 
Valor matrícula: R$ 2.000,00 
Valor mensalidade: R$ 1.800,00 
 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
A Pós-Graduação em oftalmologia, ao final do curso, fornece aos aprovados o Certificado de 
Conclusão e Aproveitamento. Este título os habilita a se inscreverem na Prova Nacional de 
Oftalmologia, visto que o Hospital da Gamboa é credenciado pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO). Uma vez aprovados, a Associação Médica Brasileira (AMB), através do 
CBO, lhes confere o Título de Especialista.  
 
A especialização em Oftalmologia do Hospital da Gamboa terá duração de 03 (três) anos, em 
tempo integral, com dedicação exclusiva, atendimento de segunda a sexta-feira no período de 
8:00 às 18:00h e aos sábados de 8:00 às 12:00h, de acordo com escala realizada. 
 
Os estagiários participarão de atividades clínicas e cirúrgicas, realizarão os mais diversos 
exames oftalmológicos, sessões e discussões de casos clínicos, congressos, mutirões, trabalhos 
científicos, sempre sob supervisão de médicos oftalmologistas credenciados pelo CBO e de 
acordo com manual do estagiário fornecido no primeiro dia das atividades. 
 
Maiores informações através do website www.iorj.med.br ou através dos telefones               
(21) 3717-0490 ou (21) 99646-1009. 
 
Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2021. 
 
Prof. Dr. Nelson Sabrosa - Coordenador do Serviço e do Curso de Especialização em 
Oftalmologia do Hospital da Gamboa. 
 
Dr.Almyr Sabrosa - Diretor Médico do Serviço Oftalmologia do Hospital da Gamboa. 
 
Dr.Gustavo Bonfadini - Diretor Médico do Serviço de Oftalmologia do Hospital da Gamboa. 
 
Dr.	Leonardo Armond Paiva da Costa- Diretor Médico do Serviço de Oftalmologia do Hospital 
da Gamboa. 
 
 
     
   
 
 


