PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM OFTALMOLOGIA
ESPECIALIZAÇÃO IVO CORRÊA-MEYER

PROGRAMA PROCESSO SELETIVO
Curso de Especialização em Oftalmologia
A seleção de alunos para ingressar no Curso de Especialização em Oftalmologia, com
início no ano de 2022, será realizada conforme edital do processo seletivo AMRIGS.
1) Primeira Etapa
Processo Seletivo AMRIGS
A equipe coordenadora do Curso de Especialização em Oftalmologia Ivo Corrêa-Meyer
torna público que estarão abertas, no período de 13/09/2021 a 14/10/2021, as inscrições
para seleção de ingresso no curso de Especialização em Oftalmologia Ivo Corrêa-Meyer. A
seleção compreenderá duas etapas: a primeira, de caráter eliminatório e classificatório, por
meio de Prova Escrita Objetiva, sob a coordenação técnico-administrativa da AMRIGS; e a
segunda, de caráter classificatório, por meio de análise de Curriculum Vitae e Entrevista sob
a coordenação do Curso Ivo Corrêa-Meyer. NÃO será concedida pontuação adicional do
PROVAB.
Especialidade

Número de
Vagas

Oftalmologia

02 (duas)

Número de candidatos
aprovados a 2º Etapa
15 por vaga. Caso não
preenchidas,
chamar
os
subsequentes, por ordem de
nota, até alcançar o objetivo.

Duração do
Curso
03 (três) anos

Condições para inscrição:
• Nacionalidade Brasileira ou estrangeira na forma da legislação federal;
• Graduação em Medicina em escola brasileira ou ser concluinte em 2021 de Curso
de Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma reconhecido
por universidade pública brasileira;
• Estar em dia com as obrigações eleitorais;
• Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
• Estar de acordo com as normas do presente processo seletivo público.
Inscrições
As inscrições serão realizadas diretamente e exclusivamente nos
sites www.amrigs.org.br e www.acm.org.br no período de 13/09/2021 a 14/10/2021.
As demais informações estão contidas na íntegra no Edital nos
sites www.amrigs.org.br e www.acm.org.br.
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2) Segunda Etapa
O Instituto Ivo Corrêa-Meyer utilizará o Curriculum Vitae preenchido pelo candidato
durante a primeira etapa, havendo necessidade de imprimí-lo e de apresentá-lo no dia
da entrevista (data e local a serem definidos, posteriormente, pela equipe do ICM). NÃO
será concedida a pontuação adicional do PROVAB.
Seleção (entrevista e análise curricular): em breve
Divulgação dos aprovados: em breve
Início do programa: 01/02/2022

Peso Segunda Etapa
• Prova teórica AMRIGS: 50%
• Entrevista: 40%
• Currículo: 10%

DISPOSIÇÕES FINAIS:
•

O Curso de Especialização Ivo Corrêa-Meyer apresenta credenciamento junto ao
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO);

•

Os cursistas deverão seguir todas as normas e regras estabelecidas pela Instituição;

•

O site da AMRIGS (www.amrigs.org.br) e do Instituto Ivo Corrêa-Meyer
(www.cursoicm.com.br) serão fontes contínuas de comunicação;

•

Não está prevista bolsa/remuneração para o Curso de Especialização, tampouco
haverá cobrança de mensalidade para os cursistas.

Viamão, 22 de setembro de 2021.
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