SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA
FELLOWSHIP DE ESTRABISMO
INSTITUTO SUEL ABUJAMRA 2021
Edital de Abertura de Inscrições
O programa de Fellowship em Estrabismo do Instituto Suel Abujamra iniciou
suas atividades em 2020 e tem se como objetivo a formação e capacitação de
especialista em estrabismo com ênfase em Oftalmopediatria.
O programa inclui formação clinica e cirúrgica e terá a seguinte programação:

I – PROGRAMAÇÃO
O Instituto Suel Abujamra torna público que fará seleção para o preenchimento
de 01 vagas (para Médico formado com Especialização em Oftalmologia) para
Fellowship de Estrabismo com duração de 1 ano.
Os fellows, tanto no primeiro quanto no segundo anos, deverão:
- Realizar atendimentos nos ambulatórios de estrabismo dentro do Instituto
Suel Abujamra e instituições coligadas (dentro ou fora da cidade de São
Paulo), onde desenvolverão habilidades clínico-cirúrgicas.
- Preparar e apresentar seminários previamente definidos pela preceptoria.
- Realizar pesquisas, participar de congresso/simpósios, apresentar trabalhos e
enviá-los para publicação.
- Participar ativamente das reuniões do Centro de Estudos do Instituto Suel
Abujamra.
- Participar de ações comunitárias do Instituto Suel Abujamra, como triagens e
campanhas, externas e internas.

II – INSCRIÇÕES
As inscrições para Fellowship em Estrabismo do Instituto Suel Abujamra
estarão abertas no período de 18.01.2021 a 01.02.2021.

Para inscrever-se o interessado deverá:
a) Preencher todos os campos da ficha de inscrição (anexo 1)
b) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$300,00
(trezentos reais)
Conta para depósito ou transferência:
Banco do Brasil - Agência: 0300X - Conta Corrente: 110927-3
Instituto Suel Abujamra- CNPJ: 05.095.474/0001-88

c) Enviar cópias dos seguintes documentos (apresentar os originais no dia
da prova):
- Cédula de identidade.
- Diploma para Médicos formados.
- Carta comprovando curso de Residência em Oftalmologia ou
Especialização em Oftalmologia.
- Carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM).
- Curriculum vitae ou Lattes.
Enviar ficha de inscrição, comprovante de pagamento e cópias dos
documentos solicitados para o e-mail selecaosuelabujamra@gmail.com
.

III – SELEÇÃO
A seleção será feita no Instituto Suel Abujamra, Rua Tamandaré, nº 693, 8º
andar – Biblioteca, será para todos os candidatos, e acontecerá dia 08.02.2021
às 14h.
- Prova Teórica: constituída de questões dissertativas abrangendo estrabismo e
oftalmopediatria.
-Prova Teórico-Prática: constituída de observação e descrição de
slides/fotografias de casos clínicos de estrabismo e oftalmopediatria.
- Entrevista e análise curricular.

IV –RESULTADOS
A nota final será o resultado da pontuação obtida na prova teórica (peso 3) +
prova teórico-prática (peso 3) + análise de currículo (peso 2) e entrevista (peso
2) para todos os candidatos
Se houver empate entre os candidatos os critérios para desempate obedecerão
a seguinte ordem:
A. maior media de nota, considerando prova teórica e teórico-prática.

B. habilidade ou experiência previa na especialidade
C. maior idade.

V – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS
O resultado definitivo será divulgado por e-mail e no Centro de Estudos do
Instituto Suel Abujamra no dia 12.02.2021.
A matrícula deverá ser realizada no dia 22.02.2021, das 9h às 16h.

VI – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Os Estrabismos –Teoria e casos comentados, Dr Carlos Souza-Dias e Dr
Mauro Goldchmit, Editora Cultura Médica
- Oftalmopediatria, Celia Nakanami, Andrea Zin e Rubens Belfort Jr. Editora
Roca

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS
O programa de Fellowship em Estrabismo, com ênfase em Oftalmopediatria,
terá início em 01.03.2021com duração de dois anos.
A inscrição implicará no compromisso de aceitação por parte do candidato, das
condições referentes à seleção e das disposições estabelecidas pelo Instituto
Suel Abujamra e seu Departamento de Estrabismo e Oftalmopediatria. .
A não concordância ao regimento interno impedirá automaticamente o
candidato de participar do Programa.
Para quaisquer esclarecimentos, colocamo-nos à disposição através dos
telefones:
(11) 3385-6006 / 3385-6000 e e-mail: selecaosuelabujamra@gmail.com

Caio Abujamra
Presidente

Dr. Márcia Ferrari Perez
Chefe do Departamento de Estrabismo/Oftalmopediatria

(ANEXO 1)
Seleção para o Curso de Especialização em
Oftalmologia 2021 - Instituto Suel Abujamra FICHA DE INSCRIÇÃO
Nº __________
NOME: _______________________________________________________________________________
NOME DA MÃE: ______________________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________________________
CIDADE: ________________________________ CEP:_______________ESTADO: ______________
DATA DE NASC.: ______/______/______ NATURALIDADE: _____________________________
CPF Nº: __________________________ ESTADO CIVIL: __________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDADE (RG) Nº:

__________________________________________

ORGÃO EMISSOR: _________________ DATA DE EXPEDIÇÃO: _______/_______/_______
REGISTRO DE NACIONALIDADE ESTRANGEIRA Nº _________________________________
ÓRGÃO EMISSOR:__________________DATA DE EXPEDIÇÃO: _______/________/________
INSTITUIÇÃO ONDE CURSA OU CURSOU MEDICINA: ________________________________
_______________________________________________________________________________________
ESTADO: ___________________________________________________________ _________________
INSCRIÇÃO NO CRM Nº: ___________________________ESTADO:____ _______ ___________
TELEFONES: _____________________________________________________________ ___________
E-MAIL: _____________________________________________________________________________

