PROCESSO SELETIVO FELLOWSHIP CATARATA IICM 2018
O Instituto de Oftalmologia Professor Ivo Correa-Meyer (IICM) de Porto
Alegre/RS seleciona candidato para o Programa de Treinamento “Fellowship”
em Catarata.
Dentre os inscritos será selecionado 01 (um) candidato para cursar o
Fellowship através das exigências abaixo.
EXIGÊNCIAS
Condições para realização da inscrição para o processo seletivo do Programa
de Treinamento Médico em Oftalmologia:
a) Currículo Lattes
b) Apresentar carta de apresentação do seu serviço;
c) Ser médico com diploma reconhecido pelo MEC;
d) Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);
e) Comprovação do Título de Especialista em Oftalmologia pelo CBO ou do
Certificado de Residência Médica em Oftalmologia do MEC, ou da inscrição
para a Prova Nacional de Oftalmologia do CBO para os candidatos à obtenção
do título;
f) Disponibilidade de horários para cumprir cronograma disponibilizado
previamente pelo IICM.
VAGAS
O concurso selecionará candidatos para o suprimento de 01 vaga para o
Programa de Fellowship em Catarata.
INSCRIÇÕES
As inscrições serão gratuitas no período de 10/11/2017 a 05/12/2017 e
realizadas exclusivamente pelo email iicm@terra.com.br, através do
encaminhamento do Currículo Lattes completo e carta de apresentação sob o
título de “Inscrição Fellowship”.
SELEÇÃO
O processo seletivo constará entrevista com coordenador chefe, análise
curricular e prova prática.
1. Análise Curricular – terá peso de 30%
2. Entrevista individual – terá peso de 30%
3. Prova Prática – terá peso de 40%

3.1. Os candidatos com as melhores notas nas duas primeiras fases serão
convidados para realizar prova prática (por gravação de vídeo);
3.2. O candidato deve mandar vídeo com a gravação de cirurgia de catarata
em que atuou como cirurgião entre 11/12/17 a 14/12/17.
HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a nota final que
será a soma dos itens 1,2 e 3.
DATA E LOCAL DA ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA
Data da entrevista: 07/12/2017
Horário: das 10:00 as 12:00
Local: Rua Cristovão Colombo, 2948 – sala 308. Porto Alegre/RS
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 18/12/2017
O resultado final será disponibilizado pela internet através
www.cursoicm.com.br

do

site

MATRÍCULA
O candidato aprovado deverá comparecer no mesmo local da entrevista (Rua
Cristovão Colombo, 2948 – sala 308. Porto Alegre/RS) no dia 21/12/2017 entre
8h e 11h para efetuar a matrícula munido de:
a) Curriculum Lattes encadernado
b) Cópia autenticada da carteira de médico e com registro no CRM;
c) Cópia autenticada do Diploma do Curso de Medicina;
d) Cópia autenticada do Título de Especialista e com registro do RQE no CRM
(no caso de já possuir este título);
e) Cópia da carteira de identidade;
f) Cópia do CPF;
g) Documentação militar (no caso de possuir): certificado de suspensa de
incorporação ou de reservista (uma cópia);
h) Comprovante de residência com data atual (água, luz, telefone);
i) Cópia da carteira de vacina contra Hepatite B, antitetânica e tríplice viral;
j) 02 fotos 3x4
INÍCIO DO FELLOWSHIP: 02/01/2018*
*no caso do aluno ainda não ter finalizado suas atividades como
residente, poderá ser adiado início do programa (a combinar com
preceptor chefe)

Resumo do cronograma:
INSCRIÇÃO
ENTREVISTA
PROVA PRÁTICA – entrega vídeo
RESULTADO
MATRÍCULA
ÍNICIO FELLOW

10/11/17 à 05/12/17
07/12/17
11/12/17 à 14/12/17
18/12/17
21/12/17
02/01/18

Disposições Gerais:
1) O programa de “fellowship” em Catarata terá a duração de 12 (doze meses),
podendo ser prolongado para 24 meses conforme decisão do coordenador;
2) Durante o programa, o fellow desenvolverá atividades clínicas e científicas,
de acordo com determinação do coordenador de ensino, com o objetivo de
desenvolver habilidades na área de treinamento pretendida.
Preceptores:
Dr Vitor Saalfeld
Dr Ricardo Amin
Dr Mércio Di Domênico
Dr José H. F. Lambert
Dr Bruno Schneider de Araújo
Dra Juliana Battistello
Dever do aluno do programa de Fellowship:
1. Presença no Setor de sua área de treinamento com preceptor designado;
2. Apresentar‐se sempre no horário marcado para o início do atendimento,
adequadamente vestido;
3. Retirar‐se do Setor apenas quando suas atividades estiverem concluídas;
4. Demonstrar boa relação médico‐paciente e com colegas de trabalho;
5. Demonstrar aprendizado teórico e prático das atividades especificas de sua
área de treinamento.
6. Estar disponível para suporte à distancia aos colegas residentes no próprio
serviço para discutir qualquer dúvida ou emergências do seu Setor.
Direito do aluno do programa de Fellowship:
1. A curva de aprendizado técnico e ambulatorial terá acompanhamento de
preceptor especialista na área;

2. Receber certificação para acréscimo curricular do Programa de Fellowship
que realizou;
3. O aluno do Fellowship terá direito à licença para participar de congressos ou
simpósios na área de oftalmologia, necessitando aviso prévio para remanejo
das atividades;
4. Será reservado um número mínimo mensal de cirurgias de catarata para
cada fellowship, em caso de suspensão das cirurgias, esse número deverá ser
remanejado dentro do mês, ou no máximo no mês seguinte;
Objetivos finais:
1. Ao finalizar o Programa de treinamento, o aluno deverá estar apto a realizar
e interpretar os exames de diagnóstico relacionados à area, ter participado
ativamente no mínimo de 20 cirurgias de catarata/mês, execução de Yag Laser
e demais procedimentos ligados a área;
2. Terá direito a Certificado de Conclusão do Fellowship em Catarata o
candidato que apresentar aproveitamento superior a 70% em todas as
atividades propostas pelo Programa.

Porto Alegre, 10 de novembro de 2017.
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