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O Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados foi fundado pelo Professor Joviano de
Resende Filho há mais de 50 anos. Sua missão é promover um atendimento oftalmológico de
excelência aos pacientes e a formação de médicos oftalmologistas com o maior padrão técnico
e científico. O CEPOA já formou mais de 300 especialistas em oftalmologia no Brasil e no
exterior promovendo pesquisa, saúde ocular humanizada com tecnologia e custo acessível à
população.
Contamos com os programas de fellowship nas áreas de Retina, Glaucoma, Oculoplástica e
Córnea.
Responsáveis pelo curso:
Dr. Luiz Alberto Molina
Médico Cirurgião possui Mestrado em Oftalmologia pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro, tem experiência na área de Oftalmologia, com ênfase em transplante de córnea.
Dr. Paulo Phillipe Moreira:
Médico Cirurgião Oftalmológico Formado no Banco de olhos de Sorocaba especialista em
Transplante de córnea, Ceratocone, Catarata, e Cirurgias do segmento anterior, Chefe do Setor
de Córnea do Hospital Federal de Bonsucesso, e do Hospital do Olho de Duque de Caxias.
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I.

SOBRE O PROGRAMA

Programa de “fellowship” clínico-cirúrgico em córnea não remunerado, com duração de 2
(Dois) anos incluindo a programação do setor de córnea e refrativa resumidamente abaixo
descrita:
•

As atividades do programa serão realizadas no Centro de estudos Oculistas Associados

e no Hospital do olho de Duque de Caxias
•

Primeiro ano: Cirurgias de superfície, transplantes penetrantes incluindo abordagens de

procedimentos de urgência, cirurgias combinadas, topoplastia, ambulatório de córnea e lente de
contato.
•

Segundo ano: transplantes lamelares (DALK, FALK, DSEK, DSAEK e DMEK),

transplantes com laser de femtosegundo, anéis corneanos (manual e assistido por
Femtosegundo), indicação e realização de cirurgia refrativa.
•

O research fellow acompanhará nos dois anos a reunião científica do setor, onde o

médico é exposto a 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), anéis corneanos (manual e com femtosegundo), cirurgia refrativa.
Orientadores capacitados. Participação de protocolos científicos do setor. Participação de
atividades socioassistenciais (mutirões e projetos) determinados pela Instituição.
Desenvolvimento de, pelo menos, dois projetos durante o estágio (obrigatório).
•

Atividade comum aos 2 anos: discussão de casos, apresentação de temas pertinentes

(Ceratites infecciosas, distrofias corneanas, Transplantes, Ceratocone, Anel de ferrara, Cirurgia
refrativas, lentes de contato, etc).
•

A aprovação para o segundo ano dependerá de avaliação dos preceptores, de prova

teórico prática, bem como a apresentação de casos nas sessões do departamento de córnea.
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•

A entrega da carta de recomendação ao Sistema nacional de transplantes (SNT)

dependerá da obtenção de média acima de 7 nas avaliações periódicas e dos preceptores.
•

O título de conclusão do curso dependerá da apresentação de Trabalho de conclusão do

curso (TCC) e/ou publicação de trabalho em revista científica.
II.

DAS INSCRIÇÕES

Seleção para três (03) - vagas em programa de Subespecialização em córnea clínica e
cirúrgica, e uma (1) vaga para Research Fellow com duração de 02 (dois) anos, conforme
este edital.
Período de inscrição: 22/11/2021 a 07/01/2022 até às 15h.
Através de formulário próprio no site www.cepoa.com.br e mediante envio dos documentos
solicitados.
O candidato ao programa de subespecialização deverá obrigatoriamente se inscrever e concluir
o curso iniciação a córnea clínica e cirúrgica que acontecerá no dia 22/01/2022 no CEPOA,
informações sobre o investimento será enviada por e-mail em resposta a inscrição do candidato.
Documentos necessários para a inscrição:
- RG
- CPF
- CRM
- Diploma da residência ou carta da residência
- Currículo
Documentos necessários para a vaga de Research Fellow:
- Cópia do Diploma de Medicina do país de origem
- Cópia do Diploma da Residência, Carta de Recomendação
- Documento de Identificação do país de origem

- Endereço
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III.

DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO

A seleção ocorrerá no dia: 23/01/2022 às11h no Auditório do Centro de Estudos e Pesquisas
Oculistas Associados – CEPOA localizado à Rua Jornalista Orlando Dantas, 49 Botafogo – Rio
de Janeiro- RJ.
•

Através de prova teórica e análise de imagens clínica e entrevista, o conteúdo da prova

será córnea e doenças da superfície ocular.
A seleção será através de análise de prova e entrevista.
•

Início do programa de subespecialização– 28/02/2022 – 07h30.

IV.

RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

O Resultado estará disponível no site www.cepoa.com.br a partir do dia 24/01/2022.
V.

MATRÍCULA

Os candidatos classificados de acordo com o resultado final providenciarão sua matrícula no
período de 24 a 28 de janeiro de 2022.
Após o período estabelecido, o candidato que não se matricular será́ considerado desistente.
Para efetuar a matrícula o candidato deverá se apresentar a secretaria do CEPOA com os
seguintes documentos:
a)

Carteira do CRM;

b)

Diploma de graduação;

c)

Diploma ou Declaração de conclusão de Residência Médica.

VI.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a.

Será́ obrigatório o uso de máscara de proteção facial com cobertura total de nariz e boca,

durante todo o período de realização da prova, para uso pessoal, O candidato deverá levar
máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de sua permanência na seleção.
b.

Será aferida a temperatura antes do candidato adentrar à sala de exame. Caso seja

constatado valor acima de 37,5º graus, ele será dispensado, não podendo participar do processo
seletivo.
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c.

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

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

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:
1) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
2) Um dos documentos de identificação originais: Cédula de Identidade (RG), Carteira de
Órgão ou Conselho de Classe, Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
VII.

CALENDÁRIO

Abertura das Inscrições

22/11/2021

Encerramento das Inscrições

07/01/2022

Curso de Iniciação a Córnea

22/01/2022

Provas

23/01/2022

Resultados

24/01/2022

Matrícula

24/01 a 28/01/2022

Início do Programa

28/02/2022

________________________________
Dr. Luiz Alberto Molina
CRM n. 52.25716-8

_______________________________
Dr. Paulo Phillipe Moreira
CRM n. 52.91918-0
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