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O Hospital Oftalmológico de Sorocaba faz saber que estarão abertas, de 03/03/2022 à 09/03/2022, as 
inscrições para Seleção de Candidatos para Subespecialização de GLAUCOMA não Remunerado, para 
o ano de 2022.  
  
1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1. A inscrição deverá ser feita através do site www.bos.org.br. 
 

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. A taxa de inscrição deverá ser paga através de depósito bancário ou  PIX, correspondente ao 
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A efetivação da inscrição somente ocorrerá após 
envio do comprovante de pagamento.  

 
Depósito 
Banco Bradesco 
Agência: 3372 
Conta Corrente: 154290-7 
Banco de Olhos de Sorocaba  
CNPJ: 50.795.566/0002-06  
 
PIX 
CNPJ: 50.795.566/0002-06 
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2. DA PROVA  

Prova de Conhecimentos na Subespecialidade  
Entrevista e análise de curriculum  
 

ESPECIALIDADES  DATA   HORÁRIO  ENTREVISTA  

Glaucoma  11/03  08h  A partir das 09h  

LOCAL DA PROVA 
Centro de Ensino e Pesquisa 
Rua Vicência Faria Versagi, s/n – Sorocaba/SP 

 

  
3. DA VAGA  

3.1 ESPECIALIDADE  

   
GLAUCOMA   
01 vaga | 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 centrocirúrgicos, reunião 
clínica do glaucoma, além de escalas de apoio ao prontosocorro e atividades assistenciais organizadas 
pelo departamento (mutirões). Desenvolvimento de projeto de pesquisa durante o estágio (obrigatório).   
  
Segundo ano:   
Enfoque em cirurgias angulares (MIGS)   
 
  
4. DO RESULTADO  

O resultado oficial da seleção será divulgado no site da www.bos.org.br no dia 14 de Março de 
2022 há partir 13 horas.  

   
5. DA MATRÍCULA  

Os candidatos classificados de acordo com o resultado final providenciarão sua matrícula no 
período de 14 a 16 de Março 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;   
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.  
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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:  

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

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

  
Sorocaba, 03 de Março de 2021.  

  
  

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

  


