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EDITAL 

 
CURSO PARA FORMAÇÃO 

DE ESPECIALISAÇÃO EM OFTALMOLOGIA 
EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO  

CEPOA 2019 

 

      O Curso de Especialização em Oftalmologia do CEPOA, credenciado pelo Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia, destina-se a médicos.  

      São oferecidas 6 (seis) vagas para o Curso de Especialização,sem remuneração. 

      Taxa mensal referente a material de estudo. 

      A prova para a entrada no CEPOA é objetiva, sendo 50 questões (10 questões de 

cada matéria) e tradução de um artigo científico (inglês/português). Os 30 primeiros 

colocados irão à data especificada  para dinâmica de grupo e  terão entrevista com os 

staff’s. 

Matéria a ser estudada: 

Clínica médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Oftalmologia (nível 

universitário) e Inglês. (a disciplina “preventiva” está fora do quadro de avaliação) 

 

Obrigatoriedade: 

Todos os candidatos à prova do CEPOA terão obrigatoriamente que estar inscritos e 

participar do Curso de Iniciação Oftalmológica do CEPOA que acontece sempre no mês 

de janeiro. 
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A inscrição: 
 
 As inscrições serão realizadas no período de 05/11/2018 A 21/12/2018. 

As inscrições serão efetuadas no Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas 
Associados - CEPOA, sito à Rua Jornalista Orlando Dantas, 49, Botafogo, CEP: 
22231-010 – Rio de Janeiro de segunda a sexta-feira (exceto feriado, sábado e 

domingo), nos horários de 08:00h às 11:00h ou por SEDEX, até a data de postagem de 
21/12/2018, ao Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados – CEPOA. 

Endereço: Rua Jornalista Orlando Dantas n° 49 – Botafogo – Rio de Janeiro, CEP: 22231-

010. 

 

 Documentação: 
 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida em letra de forma. (liberada somente a partir 

de 05/11) 

• Cópia da identidade. 

• Cópia do diploma ou a declaração do Curso de Medicina frente e verso, 

• Mini currículo (pode ser lattes) 

• Uma foto 3 x 4 anexado à ficha de inscrição; 

• Cópia do comprovante bancário de quitação da inscrição para a prova do Curso de 

Especialização  

 
Valor da inscrição a ser efetuada por depósito: 
 
Banco Santander / Agência 4705 / Conta corrente: 130026255 
Em favor do Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados 
CNPJ: 42.161.307/0001-14 
Em favor do Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados. 

 

O valor de inscrição é de R$ 550,00 (Quinhentos e Cinqüentas Reais) e a cópia do  
O valor da inscrição não será devolvido sob pretexto algum.  

Só deve ser enviado o comprovante de depósito quem esteja disposto a fazer o Curso de 

Especialização de acordo com o regulamento abaixo. 
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REGULAMENTO DO CONCURSO DE HABILITAÇÃO 

DEFINIÇÃO 

      O Curso de Especialização em Oftalmologia do CEPOA, credenciado pelo Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia, destina-se a médicos.  

      É caracterizado pelo treinamento em serviço, mediante o cumprimento de programa 

pré-determinado, com duração de três anos, em regime integral e dedicação exclusiva, 

sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.  

 

OBJETIVOS 

O Curso de Especialização do CEPOA tem por objetivos fundamentais e indivisíveis: o 

aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional científico do médico, melhoria da 

assistência médica à comunidade e continuidade da elevada tradição de ensino e ética  

do CEPOA, fazendo com que sejam cumpridas integralmente as atividades práticas e 

teóricas constantes dos programas.  
 

 
INFORMAÇÕESGERAIS 
 

O Curso de Especialização do CEPOA tem duração de 03(três) anos, em tempo integral 

 e dedicação exclusiva, das 08:00 às 18:00 horas, de segundas às sextas-feiras e aos 

sábados das 08:00 às 12:00 horas. 

 

O primeiro ano compreende atividade clínicas realizadas nos ambulatórios do CEPOA, 

cirurgias experimentais e atividades teóricas, diárias, no auditório do CEPOA, após às 

19:00h.  

No segundo ano as atividades são clínico-cirúrgicas, realizadas no CEPOA e/ou em 

outros serviços, e teóricas, no Auditório do CEPOA, diariamente, após as 19 h.  
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No terceiro ano, as atividades são clínico-cirúrgicas, realizadas no CEPOA e/ou em outros 

serviços, incluindo a execução de um trabalho científico em nível de publicação.  

 

Os alunos do segundo e terceiro ano fazem, sem exceção, rodízio de plantões noturnos, 

durante a semana e diurno e noturno aos sábados, domingos e feriados.  

 

O CEPOA ao final do Curso, fornece aos aprovados o Certificado de Conclusão e 

Aproveitamento. Este título os habilita a se inscreverem na Prova Nacional de 

Oftalmologia, visto que o CEPOA é credenciado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 

Uma vez aprovados, a Associação Médica Brasileira, através do CBO, lhes confere o 

Título de Especialista.  

 

O Curso de Especialização do CEPOA tem início no primeiro dia útil de março do ano 

corrente e término no último dia útil de fevereiro no terceiro ano consecutivo.  

 

No primeiro ano, o aluno terá direito a 15 dias de férias em julho e 15 dias em dezembro. 

No segundo e terceiro ano, apenas 15 dias em julho ou dezembro.  

 

O uniforme de trabalho obrigatório consta de roupas e sapatos brancos.  

 

O Curso de Especialização do CEPOA não é remunerado.  

 

Os candidatos aprovados terão 05(cinco) dias úteis para confirmação da vaga. Vencido o 

prazo acima, serão convocados na ordem de classificação os candidatos seguintes. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de documento 
oficial de identidade, com foto, sendo aceita carteira expedida por órgãos ou conselhos de 
classe que tenham força de documento de identificação ou certificado de reservista ou 
passaporte, devendo ser o mesmo que foi informado no ato da inscrição para o Concurso 
(O documento deverá estar em perfeita condição de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato) e caneta esferográfica de tinta azul ou preta;  
 
Será eliminado do concurso o candidato que faltar a prova, seja qual for o motivo alegado 
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RESULTADO FINAL, CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA. 
 
 
Primeira Fase - Prova dia 23 de janeiro de 2019, início às 8h. 

Tempo de duração da prova da Primeira Fase – 04h  
 
Divulgação do gabarito da Primeira Fase – 24 de janeiro de 2019, a partir das  
17 horas no site www.cepoa.com.br  
 
Para entrar com RECURSO o candidato deverá procurar ao Centro de Estudos, no dia 25 
de janeiro de 2019 das 9h as 16h. Os recursos deverão ser apresentados por escrito, 
fundamentados e com a devida referência bibliográfica (Xerox da página).  
 
Resultado do recurso da Primeira Fase – 28 de janeiro de 2019 a partir de 9h.  
No site www.cepoa.com.br  
 
Divulgação do resultado final da Primeira Fase – 29 de janeiro de 2019 as 9h  
no site www.cepoa.com.br  
 
 
Data da Segunda fase – 30 de janeiro de 2019 as 9h no site www.cepoa.com.br  
 
Data do Resultado Final – 31 de janeiro de 2019 as 9h no site www.cepoa.com.br  
 
A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente da pontuação 
final dos candidatos  
 
Será convocado à matrícula aquele candidato que, pela ordem decrescente de 
classificação, preencher o número de vagas oferecidas.  
 
Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar 
as vagas remanescentes, outros candidatos aprovados sendo respeitada a ordem de 
classificação e dia e hora estabelecida para a convocação.  
 

Ø Matrícula: 06 de fevereiro de 2019 das 08h as 16 h , no CEPOA;  
 

Ø Início do Programa – 11/03/2019 
 

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2018. 
 
 

Dr. André Carvalho de Barros 
Presidente - CEPOA 


