Instituto Suel Abujamra
Seleção de Candidatos para 1º ano de Fellowship em Glaucoma Clínico e
Cirúrgico 2020
Abertura de Inscrições
O Instituto Suel Abujamra torna público que fará realizar seleção para o preenchimento
de 03 vagas para Fellowship em Glaucoma Clínico e Cirúrgico (para médico formado
com Especialização em Oftalmologia).
I – INSCRIÇÕES
As inscrições para Fellowship em Glaucoma Clínico e Cirúrgico do Instituto Suel
Abujamra estarão abertas de 16 de dezembro 2019 a 30 de janeiro de 2020. As
inscrições somente serão realizadas por e-mail (selecaosuelabujamra@gmail.com).
Para inscrever-se o interessado deverá proceder da seguinte maneira:
Preencher todos os campos da ficha de inscrição (ANEXO 1).
Anexar cópia dos documentos:
- Cédula de identidade.
- CPF (Cadastro de Pessoa Física).
- CRM.
- Carta comprovando curso de Residência em Oftalmologia ou Especialização em
Oftalmologia.
- Currículo Vitae.
Enviar para o e-mail selecaosuelabujamra@gmail.com
Colocar no assunto: Fellowship de Glaucoma 2020.
II – SELEÇÃO
A seleção será realizada dia 03 de fevereiro de 2020 da seguinte forma:
14h - Prova escrita: (duração 2 horas).
16h - Entrevista e análise curricular.
Prova de Catarata com data a definir pós entrevista com os selecionados.
III – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A nota final será o resultado da pontuação obtida na prova escrita (peso 9) + análise
de currículo e entrevista (peso 1) = 10
Se houver empate entre os candidatos os critérios para desempate obedecerão a
seguinte ordem:
A. maior nota da prova escrita.
B. melhor currículo.
C. maior Idade.

IV – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS
A classificação final será divulgada dia 10 de fevereiro de 2020 por e-mail e no Centro
de Estudos do Instituto Suel Abujamra, sito à Rua Tamandaré, 693, 8º andar, bairro
Liberdade, São Paulo, SP das 13h às 16h.
V – DISPOSIÇÕES GERAIS
O programa de Fellowship em Glaucoma Clínico e Cirúrgico terá início em 02 de
março de 2020, com duração de 2 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 Glaucoma.
É de responsabilidade dos fellows de Glaucoma Clínico e Cirúrgico:
- Prestar atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos a todos os pacientes assistidos pelo
Instituto Suel Abujamra, na Sede, filiais ou qualquer cidade fora da cidade de São
Paulo que:
a) Possua contratos ou esteja em vias de contratação,
b) Realize parcerias com instituições publicas ou privadas de interesse do Instituto,
c) Responsável pelas cirurgias de glaucoma (e demais cirurgias relacionadas ao
glaucoma) do serviço,
d) Participar das reuniões clínicas,
e) Participar de estudos e pesquisas desenvolvidas pelo serviço,
f) Elaborar/desenvolver estudos e pesquisas,
Consta também do curso de fellow de Glaucoma Clínico e Cirúrgico a
realização/participação dos mesmos nas campanhas realizadas em toda área de
atuação do Instituto Suel Abujamra.
Os participantes selecionados, para ingresso deverão tomar ciência do Regimento
Interno do Instituto e concordar na íntegra. 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: sabujamra@yahoo.com
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