
 

 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA 

 CONCURSO PARA SUBESPECIALIZAÇÃONÃO REMUNERADO 2022 

 
O Hospital Oftalmológico de Sorocaba faz saber que estarão abertas, de 15/12/2021 à 26/01/2022, as 

inscrições para Seleção de Candidatos para Subespecialização não Remunerado, para o ano de 2022. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. A inscrição deverá ser feita através do site www.sinbos.com.br. O candidato poderá realizar a 

inscrição em mais de um curso, porém a matrícula, caso aprovado, dependerá do não conflito 

de horários entre as subespecialidades no decorrer do ano. 

1.1.1. Médicos brasileiros que concluíram a graduação em Medicina no exterior ou médicos 

estrangeiros que concluíram a graduação em Medicina no Brasil ou no exterior deverão 

consultar a Resolução 2.216/2018 do Conselho Federal de Medicina antes de proceder à 

inscrição, e, caso sejam aprovados, a matrícula estará condicionada à homologação e/ou à 

comprovação de regular inscrição junto ao CREMESP.   

1.1.2. Médicos estrangeiros deverão comprovar a realização de programa equivalente à 

Residência Médica brasileira. Caberá ao hospital decidir pela equivalência à Residência 

Médica brasileira dos estágios realizados no país estrangeiro de origem do candidato, bem 

como o estabelecimento de outros critérios que julgar necessários à realização do 

programa. 

1.2. Documentação necessária para inscrição 

 CRM; 

 Certificado ou declaração de Residência Médica ou Especialização em Oftalmologia, 

ambas realizadas em serviço reconhecido pela Comissão Nacional de Residência 

Médica (CNRM/MEC) ou pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO); Médicos 

estrangeiros seguir item 1.1.2. 

 Curriculum da Plataforma Lattes com foto; 

 Carta de apresentação feita por um ex-professor do candidato (facultativo, porém 

aconselhável); 

1.3. Todos os documentos deverão ser anexados em PDF no ato da inscrição. A inscrição não será 

efetivada em caso de documentos ilegíveis ou faltantes.  

1.4. Gerar o boleto bancário para efetuar o correspondente pagamento do valor de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais) da taxa de inscrição. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a 

confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente ao valor da taxa de inscrição. 

1.5. Assim que confirmado os documentos e pagamento, o inscrito receberá um comprovante que 

deverá ser apresentado no dia da prova. 

1.6. Para inscrições nas ESPECIALIDADES COMBINADAS, o candidato poderá optar em concorrer 

pelas vagas conforme informações abaixo: 
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 CATARATA/GLAUCOMA 

 

 Catarata/Glaucoma - nesta opção o candidato concorre somente para vaga de 

Catarata e Glaucoma combinadas; 

 Catarata/Glaucoma + Catarata - nesta opção o candidato concorre às vagas de 

Catarata/Glaucoma combinadas e Catarata isolada; 

 Catarata/Glaucoma + Glaucoma - nesta opção o candidato concorre às vagas de 

Catarata/Glaucoma combinadas e Glaucoma isolada; 

 Catarata/Glaucoma + Catarata + Glaucoma - nesta opção o candidato concorre às 

vagas de Catarata/Glaucoma combinadas, Catarata isolada e Glaucoma isolada; 

 

 CÓRNEA E CIRURGIA REFRATIVA/PLÁSTICA OCULAR 

 

 Córnea e Cirurgia Refrativa/Plástica Ocular - nesta opção o candidato concorre 

somente para vaga de Córnea, Cirurgia Refrativa e Plástica Ocular combinadas; 

 Córnea e Cirurgia Refrativa/Plástica Ocular + Córnea e Cirurgia Refrativa - nesta 

opção o candidato concorre às vagas de Córnea, Cirurgia Refrativa e Plástica Ocular 

combinadas, e Córnea e Cirurgia Refrativa isolada; 

 Córnea e Cirurgia Refrativa/Plástica Ocular + Plástica Ocular - nesta opção o 

candidato concorre às vagas de Córnea, Cirurgia Refrativa e Plástica Ocular 

combinadas, e Plástica Ocular isolada; 

 Córnea e Cirurgia Refrativa/Plástica Ocular + Córnea e Cirurgia Refrativa + 

Plástica Ocular - nesta opção o candidato concorre às vagas de Córnea, Cirurgia 

Refrativa e Plástica Ocular combinadas; Córnea e Cirurgia Refrativa isolada,  e Plástica 

Ocular isolada; 

 

 SEGMENTO ANTERIOR (Catarata, Córnea e Cirurgia Refrativa) 

 

 Segmento Anterior - nesta opção o candidato concorre somente para vaga de 

Segmento Anterior; 

 Segmento Anterior + Catarata - nesta opção o candidato concorre às vagas de 

Segmento Anterior e Catarata isolada; 

 Segmento Anterior + Córnea e Refrativa - nesta opção o candidato concorre às vagas 

do Segmento Anterior; e Córnea e Cirurgia Refrativa isolada; 

 Segmento Anterior + Catarata + Córnea e Refrativa - nesta opção o candidato 

concorre às vagas do Segmento Anterior; Catarata isolada e Córnea e Cirurgia 

Refrativa isolada; 

 



 

 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA 

 CONCURSO PARA SUBESPECIALIZAÇÃONÃO REMUNERADO 2022 

 
2. DAS PROVAS 

Prova de Conhecimentos na Subespecialidade 

Entrevista e análise de curriculum 

ESPECIALIDADES DATA  HORÁRIO ENTREVISTA 

Catarata 03/02 08h A partir das 09h 

Córnea e Cirurgia Refrativa 02/02 13h A partir das 14h 

Estrabismo 31/01 11h A partir das 12h 

Glaucoma 03/02 09h A partir das 10h 

Lentes de Contato 02/02 08h A partir das 10h 

Neuroftalmologia 01/02 17h A partir das 18h 

Pesquisa em Córnea e Cirurgia Refrativa  (Research 

Fellow) 

02/02 13h A partir das 14h 

Pesquisa em Retina 

(Research Fellow) 

03/02 10h A partir das 12h 

Plástica Ocular 03/02 16h A partir das 17h 

Reabilitação Visual e Visão Subnormal 03/02 08h A partir das 09h 

Retina 03/02 10h A partir das 12h 

Ultrassonografia Ocular 03/02 13h A partir das 14h 

ESPECIALIDADES COMBINADAS DATA  HORÁRIO ENTREVISTA 

Catarata/Glaucoma 03/02 08h A partir das 09h 

 

Córnea e Cirurgia Refrativa/Plástica Ocular 

02/02 13h00 A partir das 14h 

03/02 16h00 A partir das 17h 

 

Segmento Anterior (Catarata, Córnea e Refrativa) 

02/02 13h A partir das 14h 

03/02 08h A partir das 09h 

LOCAL DA PROVA 
 Centro de Ensino e Pesquisa  

Rua Vicência Faria Versagi, s/n – Sorocaba/SP 

 

 

 

 

 



 

 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA 

 CONCURSO PARA SUBESPECIALIZAÇÃONÃO REMUNERADO 2022 

 
3. DAS VAGAS 

3.1 ESPECIALIDADES 

 
CATARATA 
04 vagas | 02 anos de duração 
Chefe do Setor: Fernando Betty Cresta 
Períodos: 10 (Integral) no primeiro ano e 04 no segundo ano 
 
Reunião semanal científica do setor 
 
Primeiro ano:  
Atendimento ambulatorial e emergência.  
Avaliação pré-operatória e realização de exames (Biometria e cálculo de LIO) 
Avaliação pós-operatória e Yag Laser. Participação de protocolos científicos do setor. 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa durante o estágio (obrigatório) 
Participação de atividades sócio-assistenciais (mutirões e projetos) e de ensino determinados pela 
Instituição. 
 
Segundo ano:  
Cirurgias de catarata alta complexidade - Explante de LIO, fixação de LIO (diversas técnicas), catarata 
congênita  
Cirurgias de catarata com laser de femtosegundo/ LIOs premium  
Atendimento ambulatorial e emergência. 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa durante o estágio (obrigatório) 
Participação de atividades sócio-assistenciais (mutirões e projetos) e de ensino determinados pela 
Instituição 
Participação em Congresso científico nacional ou Internacional com submissão de trabalho, monografia 
anual submetida a revista indexada nacional ou Internacional 

 
CÓRNEA E CIRURGIA REFRATIVA 
06 vagas | 02 anos de duração 
Chefes do Setor: Nicolas Cesário Pereira e Adriana dos Santos Forseto 
Períodos: 10 (integral). 
 
Reunião semanal científica do setor, onde o médico é exposto à discussão de casos com toda a equipe, 
aulas de atualização e revisão, assim como revisão da literatura em córnea, doenças externas, banco de 
olhos e cirurgia refrativa. Atendimento ambulatorial e de emergência; realização de exames 
complementares de pacientes; realização de cirurgias desde casos mais simples aos mais complexos. 
Orientadores capacitados. Participação de protocolos científicos do setor. Participação de atividades 
sócio-assistenciais (mutirões e projetos) determinados pela Instituição. Desenvolvimento de projeto de 
pesquisa durante o estágio (obrigatório). - 1º ano: cirurgias de superfície ocular, transplantes 
penetrantes, incluindo abordagens de procedimentos de urgência, cirurgias combinadas, topoplastias. - 
2º ano: transplantes lamelares (DALK, FALK, Bowman, DSEK, DSAEK e DMEK), transplantes com laser 
de femtosegundo, anéis corneanos (manual e com femtosegundo); discussão de casos, indicação e 
realização de Cirurgia Refrativa. 
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ESTRABISMO 
01 vaga | 01 ano de duração 
Chefe do Setor: Luís Eduardo Morato Rebouças de Carvalho  
Períodos: 03 períodos 
 
Curso: duração de 01 ano, renovável por mais 01 ano (a depender do desempenho do candidato ao 
longo do ano)  
 
Reunião: semanal científica do setor.  
Aulas teórico-práticas; atendimento ambulatorial e de emergência; realização de exames 
complementares de pacientes; realização de cirurgias de estrabismo, desde casos mais simples aos 
mais complexos; realização de injeções toxina botulínica.  
O Estágio é realizado com supervisão de preceptores em todas suas etapas. Participação de atividades 
sócio-assistenciais (Mutirões) determinados pela Instituição. Desenvolvimento de projeto de pesquisa 
durante o estágio (obrigatório). 
Obrigatória aprovação na prova do CBO (Título de Especialista) até o primeiro semestre do ano que 
ingressa ou anterior à data de entrada no serviço. 

 
GLAUCOMA 
GLAUCOMA 
03 vagas | 02 anos de duração (2º opcional) 
Chefe do Setor: Rodrigo Favoretto Peccini 
Período: 08 períodos 
 
Primeiro ano: 
Glaucoma clínico e cirúrgico. Períodos semanais a cumprir: 4 ambulatórios, 3 centro-cirúrgicos, reunião 
clínica do glaucoma, além de escalas de apoio ao pronto-socorro e atividades assistenciais organizadas 
pelo departamento (mutirões). Desenvolvimento de projeto de pesquisa durante o estágio (obrigatório).  
 
Segundo ano:  
Enfoque em cirurgias angulares (MIGS) 

 
LENTES DE CONTATO 
04 vagas | 01 ano de duração 
Chefes do Setor: Rodrigo Godinho / Eduardo Godinho / Izabela Godinho (Dep. Cleber Godinho de 
Lentes de Contato) 
Períodos: 05 períodos 
 
Reunião semanal científica do setor, aulas teórico-práticas; atendimento ambulatorial; realização de 
exames complementares de pacientes incluindo para diagnóstico de olho seco; adaptação de lentes de 
contato, desde casos mais simples aos mais complexos, incluindo gelatinosas, rígidas gas permeáveis 
corneanas, esclerais, ortoceratologia (com foco para controle da miopia). Participação de protocolos 
científicos do setor. Participação de atividades sócio-assistenciais (Mutirões) determinados pela 
Instituição (disponibilidade de um sábado por mês). 

 
NEUROFTALMOLOGIA 
01 vaga | 01 ano de duração 
Chefe do Setor: Marcela Barreira 
Período: 03 períodos 
 
Ambulatórios: 3ª dia todo e 4ª à tarde - retina  
1ª terça por mês: reunião clínica com discussão de casos e aula com os residentes 
Propedêutica neuroftalmológica geral (anamnese, testes gerais e específicos e exames laboratoriais, por 
meio de imagem e eletrofisiológicos). Quadros clínicos neuroftalmológicos relacionados com: 
oftalmoscopia, campo visual, motilidade extrínseca ocular, pupilas e nervos cranianos trigêmeo e facial.  
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PESQUISA EM CÓRNEA E CIRURGIA REFRATIVA - RESEARCH FELLOW  
ESTÁGIO OBSERVACIONAL E DE PESQUISA 
Candidatos estrangeiros deverão enviar cópia do diploma médico e do certificado de conclusão de 
residência médica em Oftalmologia. 
02 vagas | 01 ano de duração 
Chefes do Setor: Nicolas Cesário Pereira e Adriana dos Santos Forseto 
Períodos: 06 períodos 
 
Reunião semanal científica do setor, onde o médico é exposto à discussão de casos com toda a equipe, 
aulas de atualização e revisão, assim como revisão da literatura em córnea, doenças externas, banco de 
olhos e cirurgia refrativa. Observação de atendimento ambulatorial e de emergência; observação da 
realização de exames complementares de pacientes, discussão sobre indicação de cirurgia refrativa; 
observação de cirurgias desde casos mais simples aos mais complexos, incluindo cirurgias de superfície 
ocular, transplantes penetrantes, abordagens de procedimentos de urgência, cirurgias combinadas, 
topoplastias, transplantes lamelares (DALK, FALK, Bowman, DSEK, DSAEK e DMEK), transplantes com 
laser de femtosegundo, anéis corneanos (manual e com femtosegundo), cirurgia refrativa. Orientadores 
capacitados. Participação de protocolos científicos do setor. Participação de atividades sócio-
assistenciais (mutirões e projetos) determinados pela Instituição. Desenvolvimento de, pelo menos, dois 
projetos de pesquisa durante o estágio (obrigatório). 
 

 
PESQUISA EM RETINA - RESEARCH FELLOW  
ESTÁGIO OBSERVACIONAL E DE PESQUISA 
Candidatos estrangeiros deverão enviar cópia do diploma médico e do certificado de conclusão de 
residência médica em Oftalmologia. 
01 vaga | 01 ano de duração 
Chefe do Setor: Prof. Dr. Arnaldo F. Bordon 
Períodos: 06 períodos 
 
Reunião semanal científica do setor, onde o médico é exposto à discussão de casos com toda a equipe, 
aulas de atualização e revisão, assim como revisão da literatura em doenças da retina e úvea. 
Observação de atendimento ambulatorial e de emergência com discussão de casos com orientadores; 
observação da realização de exames complementares de pacientes, discussão sobre indicação de 
cirurgia vítreo-retiniana; observação de cirurgias desde casos mais simples aos mais complexos, 
incluindo cirurgias combinadas com outras sub-especialidades e cirurgias com equipamento 3D. 
Orientadores capacitados. Participação de protocolos científicos internacionais e nacionais do setor. 
Participação de atividades sócio-assistenciais (mutirões e projetos) determinados pela Instituição. 
Desenvolvimento de, pelo menos, dois projetos de pesquisa durante o estágio (obrigatório). 
 

 
PLÁSTICA OCULAR 
02 vagas | 02 anos de duração 
Chefe do Setor: Ricardo Tomoyoshi Kanecadan 
Períodos: 05 períodos 
 
Reunião semanal científica do setor - Atividades: atendimento de pacientes e discussão de casos 
clínicos no ambulatório sob supervisão. Cirurgias ambulatoriais (pequenas cirurgias) e no centro cirúrgico 
nas áreas de Plástica Ocular, Vias Lacrimais e Órbita sob supervisão de preceptores. 
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REABILITAÇÃO VISUAL E VISÃO SUBNORMAL 
01 vaga | 01 ano de duração 
Chefe do Setor: Lindalva Carvalho de Morais 
Período: 02 períodos 
 
Sexta-feira: 07h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00 
O estágio oferece subsídios teóricos e práticos para a formação do oftalmologista para atendimento 
especializado de pessoas com baixa visão (visão subnormal) como: avaliação das funções visuais, 
prescrição de auxílios ópticos, não ópticos e participação junto à equipe multidisciplinar. 
Reunião semanal científica do setor.  
Atendimento ambulatorial.  
Desenvolvimento de projeto de pesquisa durante o estágio (obrigatório). 
Participação de atividades sócio-assistenciais determinados pela instituição. 
 

 
RETINA 
04 vagas | 03 anos de duração 
Chefe do Setor: Arnaldo Furman Bordon 
Períodos: 10 (integral) 
 
Reunião semanal científica do setor.  
Atendimento ambulatorial (incluindo setor de úvea, neuroftalmo e ultrassom) e emergência (com escala 
de atividades);  
Realização de fotocoagulação tradicional, por padrão e micropulso. 
Realização e interpretação dos principais exames auxiliares em retina (angiofluoresceinografia, 
retinografia e angiografia com indocianina verde em aparelho convencional e de campo amplo; OCT e 
OCT-A em diversos equipamentos, microperimetria, ultrassom. 
Aprendizado da indicação, seguimento e realização de injeção intra-vítrea em diversas patologias. 
Realização de cirurgias vitreo-retinianas, como retinopexia com introflexão escleral, vitrectomia, 
retinopexia pneumática, crioterapia e cirurgias combinadas nas diversas patologias cirúrgicas, incluindo 
cirurgia de mácula; cirurgias em equipamento 3D. 
Participação de protocolos científicos do setor.  
Participação de atividades sócio-assistenciais (mutirões e projetos) determinados pela Instituição. 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa durante o estágio (obrigatório).  
Participação em Congresso científico nacional ou Internacional com submissão de trabalho, que 
posteriormente deve ser submetido à revista indexada nacional ou Internacional ao término do segundo 
ano ou início do terceiro ano. 
 

 
ULTRASSONOGRAFIA OCULAR 
01 vaga | 1 ano de duração 
Chefe do Setor: Gabriela Assumpcao Brito Pereira Pellegrini 
Períodos: 02 períodos 
 
Capacitar médicos oftalmologistas para realizar e laudar exames de ultrassonografia ocular e orbitária 
normais e patológicos. Reunião científica a cada duas semanas (às segundas-feiras das 17:00 às 18:00 
horas) Todos os estagiários, além dos períodos determinados, deverão cumprir em escala determinada 
pelo departamento, período de atendimento nos projetos catarata e transplante aos finais de semana, 
em esquema de rodízio com estagiários de outros setores, e atividades assistenciais organizadas pelos 
departamentos do hospital (Mutirões). Presença mínima de 75% nas reuniões. Duração de um ano, 
sendo obrigatória a apresentação de trabalho de conclusão de curso ao final do mesmo. 
 

 
 
 
 
 



 

 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA 

 CONCURSO PARA SUBESPECIALIZAÇÃONÃO REMUNERADO 2022 

 
3.2 ESPECIALIDADES COMBINADAS 
 
CATARATA/GLAUCOMA 
01 vaga | 01 ano de duração 
Chefes dos Setores: Fernando Cresta e Rodrigo Favoretto 
Períodos: 10 (integral). 
 
O candidato ao programa de Fellow Catarata e Glaucoma deverá cumprir as atividades acima descritas 
pelos setores de Catarata e Glaucoma, com grade própria. Atendimento ambulatorial e emergência. 
Participação de protocolos científicos do setor. Participação de atividades sócio-assistenciais (mutirões e 
projetos) determinados pela Instituição. Desenvolvimento de projeto de pesquisa durante o estágio 
(obrigatório). 
Poderá pleitear, caso seja de seu interesse, como segunda opção, vaga no programa de Catarata ou 
Glaucoma uma vez que realizará ambas as provas. 
 

 
CÓRNEA E CIRURGIA REFRATIVA/PLÁSTICA OCULAR 
01 vaga | 02 anos de duração 
Chefe do Setor: Adriana dos Santos Forseto, Nicolas Cesário Pereira e Ricardo Kanecadam 
Períodos: 10 (integral). 
 
O candidato ao programa deverá cumprir as atividades acima descritas pelos setores de Córnea, 
Refrativa e Plástica Ocular, com grade própria. 
Poderá pleitear, caso seja de seu interesse, como segunda opção, vaga no programa de Córnea e 
Cirurgia Refrativa e/ou Plástica Ocular, uma vez que realizará ambas as provas. 
 

 
SEGMENTO ANTERIOR (CATARATA, CÓRNEA E CIRURGIA REFRATIVA) 
04 vagas | 02 anos de duração 
Chefe do Setor: Adriana dos Santos Forseto, Nicolas Cesário Pereira e Fernando Cresta 
Períodos: 10 (integral). 
 
O candidato ao programa de Segmento Anterior deverá cumprir as atividades acima descritas pelos 
setores de Catarata, Córnea e Cirurgia Refrativa, com grade própria. 
Poderá pleitear, caso seja de seu interesse, como segunda opção, vaga no programa de Catarata e/ou 
Córnea e Cirurgia Refrativa, uma vez que realizará ambas as provas. 
 

 
4. DO RESULTADO 

O resultado oficial da seleção será divulgado no site da www.bos.org.br no dia 08 de Fevereiro 

de 2022 a partir 13 horas. 

 

 

5. DA MATRÍCULA 

Os candidatos classificados de acordo com o resultado final providenciarão sua matrícula no 

período de 08 a 11 de fevereiro de 2022.  

Após o período estabelecido, o candidato que não se matricular será considerado desistente.  

Para efetuar a matrícula o candidato deverá se apresentar ao Centro de Ensino e Pesquisa do 

Hospital Oftalmológico de Sorocaba, sita à Rua Vicência Faria Versagi, s/n – Sorocaba/SP, com 

cópia dos seguintes documentos:  

a) Pagamento da matricula no valor de R$ 50,00 
b) Carteira de Identidade - RG;  

http://www.concursobos.org.br/
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c) CPF; 
d) Carteira do CRM; 
e) Diploma de graduação;  
f) Diploma ou Declaração de conclusão de Residência Médica;  
g) Carteira de Vacinação (Regularizado Hepatite B e Tétano); 
h) Anti – HBS; 
i) ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (Regularizado: Hemograma, HCV, TGO, 

TGP, Acuidade Visual, Raio-X – Torax e Avaliação do Clinico) – Não é necessário 
apresentação dos exames e sim somente do atestado. Constando CNPJ: 
50.795.566/0001-25. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e 

boca, durante todo o período de realização da prova, para uso pessoal, conforme o 

Decreto Estadual nº 64.959 de 4 de maio de 2020. Não será permitida a entrada, nem a 

permanência no prédio sem máscara. O candidato deverá levar máscaras adicionais, de 

acordo com o período de duração de sua permanência na seleção. 

b) O candidato que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico deverá desligá-lo 

antes do início da prova, e colocá-lo embaixo da carteira; 

c) O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido 

de: 

 Comprovante de inscrição contendo a(s) subespecialidades selecionadas;  

 Caneta; 

 Um dos documentos de identificação originais: Cédula de Identidade (RG), 

Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira Nacional de Habilitação;  

 

 

Sorocaba, 15 de Dezembro de 2021. 

 

 

INFORMAÇÕES 

+55 15 32127077 - ceo@bos.org.br 

 

mailto:ceo@bos.org.br

