
EDITAL DE SELEÇÃO DO CONCURSO DE RESIDÊNCIA EM 
OFTALMOLOGIA DO  CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DO HOSPITA L 

BANCO DE OLHOS DE  PORTO ALEGRE 
 
 
 
 

ANO 2009-2011 
 
 
A seleção dos candidatos do curso de Especialização em Oftalmologia – 2009/2011-, 
que iniciará em janeiro de 2009 se dará através da prova de seleção da Associação 
Médica do Rio Grande do Sul – AMRIGS-, por análise de “curriculum-vitae” e 
entrevistas dos candidatos. 
 
 
As inscrições para o concurso deverão ser realizadas na AMRIGS no período de 15 
de setembro à  13 de outubro de 2008, conforme edital da instituição encontrado 
no site: www.amrigs.org.br , e os candidatos, além do pagamento da inscrição da 
AMRIGS, deverão pagar a taxa de R$ 150,00 ( cento e cinqüenta reais), referente a 
inscrição do Curso de Especialização. 
 
 
NÚMERO DE VAGAS 
 
O Curso de Especialização em Oftalmologia do Hospital Banco de Olhos de Porto 
Alegre, oferece 3 (três) vagas sem bolsa de estudo para auxílio. 
 
O programa tem duração de três anos com dedicação integral, não sendo permitido o 
afastamento das atividades por nenhum período.  
 
Ver Regimento Interno do Curso: www.cursohbo.com.br  
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 
 
Os candidatos classificados em 1º e 2º lugares terão as duas vagas oficializadas pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia –CBO-, o que dará direito à realização da Prova 
Nacional de Oftalmologia, que habilitará ao Título de Especialista em Oftalmologia 
pelo CBO/AMB, já no final do 3º ano do curso. 
 
O candidato classificado em 3º lugar terá a vaga oferecida pelo Curso de Especialização 
em Oftalmologia do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre e deverá prestar a Prova 
Nacional de Oftalmologia, que habilitará ao título de especialista em Oftalmologia pelo 
CBO/AMB, apenas quando completar 6 (seis) anos de formado em Medicina, conforme 
Regulamento Geral da Prova Nacional de Oftalmologia do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia. 
 
 



A SELEÇÃO SERÁ REALIZADA APÓS AS SEGUINTES ETAPAS 
 
 
1ª – Serão selecionados os candidatos que receberem nota de aprovação na prova de 
Medicina Geral, cinco grandes áreas da Medicina segundo a classificação do MEC, 
conforme edital próprio da AMRIGS, que será realizada na data de 09 de novembro de 
2008. 
Item com Peso 5 
 
2ª - Análise e pontuação do "curriculum vitae" dos candidatos aprovados na prova da 
AMRIGS, de acordo com o padrão do Curso de Especialização em Oftalmologia do 
Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre.   
Item com Peso 2 
 
3ª - Entrevista final dos candidatos classificados, que será realizada em data a ser fixada 
após a divulgação do resultado da prova da AMRIGS, com a Comissão Coordenadora 
do Curso. 
Item com Peso 3 
 
 
PONTUAÇÃO DAS DIVERSAS ETAPAS NO CONCURSO DE ADMISSÃO: 
 
PROVA AMRIGS- valor 5 
ANÁLISE DO CURRÍCULO – valor 2 
ENTREVISTAS – valor 3 
 
 
OBSERVAÇÃO: Após a divulgação do resultado da prova da AMRIGS, cada 
candidato aprovado deverá apresentar, até o dia 10 de dezembro de 2008, das 8:30 às 
12:00 horas, na secretaria do curso de Especialização do Hospital Banco de Olhos, o 
comprovante de inscrição na prova da AMRIGS, "curriculum vitae" com o formulário 
de pontuação previamente preenchido pelo próprio interessado e Certificado de 
Conclusão do Curso de Medicina ou atestado da Faculdade de Medicina comprovando 
que esteja cursando o último ano do curso de graduação. 
 
A ficha de pontuação poderá ser baixada diretamente por "download" no site do curso: 
www.cursohbo.com.br , em "DOWNLOAD DE DOCUMENTOS" ou obtida na 
secretaria do Curso no Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. 
  
Para os alunos cursando o último ano do Curso de Graduação será permitida a inscrição 
no Concurso, porém o mesmo não será validado caso o pretendente não consiga sua 
inscrição no Conselho Regional de Medicina até o mês de abril do ano em que o iniciar 
a residência médica em Oftalmologia.  
 
Após este prazo será chamado um novo aluno pretendente ao Curso, seguindo a 
classificação final do Concurso de Admissão. 
 
 
Prof. Dr. João Borges Fortes Filho 
Coordenador 


