
 

 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-

SANTENSE – AEBES 

EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROGRAMA DE 

TREINAMENTO FELLOWSHIP RETINA 2018. 

 

 

Responsáveis pelo programa: Dr. Antonio Fabio Miguel, Dr. Fernando R. 

Zanetti, Dra Daniele Boni Sessino. 

 

 

O interessado se tornará parte do grupo de médicos responsáveis pelo 

atendimento de pacientes nos Ambulatórios do SUS – Sistema Único de Saúde 

e no Centro Cirúrgico, por este motivo, será necessário que o mesmo respeite 

rigidamente os horários desses atendimentos, bem como, estar de acordo com 

os regulamentos e normas internas do Hospital Evangélico de Vila Velha 

(HEVV). 

 

 

• PRÉ – REQUISITOS: 

Certificado de Conclusão de Residência Médica em Oftalmologia pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura e o Título de Especialista em Oftalmologia 
fornecido pelo CBO - Conselho Brasileiro de Oftalmologia e estar com a 
documentação de especialista em oftalmologia (RQE) regulamentada junto ao 
CRMES – Conselho Regional de Medicina do Espirito Santo. 
 
 

• INSCRIÇÕES:  

Período: 05/03/2018 a 08/03/2018 até as 17:00h. 

Site: www.evangelicovv.com.br 

Após preenchimento de ficha de inscrição “on line”, o candidato estará apto a 
realização do Processo Seletivo. 
 

No dia 09/03/2018, sexta-feira, a AEBES divulgará a lista com os nomes de 
todos os candidatos inscritos. 

  
É de inteira responsabilidade do candidato que se inscreveu no processo 
seletivo verificar se seu nome consta na lista de candidatos aptos para a 
realização da prova no dia 10/03/2018. Caso o nome do candidato não conste 
na lista divulgada, o candidato deve entrar em contato imediatamente com a  
COREME do Hospital Evangélico de Vila Velha, através do telefone: (27) 3016-
4030 ou pelo e-mail ceap@hevv.aebes.org.br.  

http://www.evangelicovv.com.br/
mailto:ceap@hevv.aebes.org.br


 

 
 

• PROVA ESCRITA  

Retina Cirúrgica 

Nº de vagas: 01  

Duração do curso: 02 anos  

Pesos atribuídos:  Prova: 75%  Currículo/Entrevista: 25% 

Data: 10/03/2018 (Sábado) 

Horário: 8H  

Entregar currículo com foto 

Local: Hospital Evangélico de Vila Velha, Endereço: Rua Vênus, s/n, Alecrim 
– Vila Velha – ES – Serviço de Oftalmologia 
 

 

• ANALISE DE CURRICULO  

Data: 10/03/2018 (Sábado) 

Local: Hospital Evangélico de Vila Velha, Endereço: Rua Vênus, s/n, Alecrim 
– Vila Velha – ES – Serviço de Oftalmologia.   
 

 

• RESULTADO FINAL.  

Data: 15/03/2018 (Quinta-feira) 

Pelo site: www.evangelicovv.com.br  

 
 

• MATRÍCULA / INÍCIO DO ESTÁGIO:  
 

Data: 16/03/2018 (Sexta-feira) 

Local: Hospital Evangélico de Vila Velha, Endereço: Rua Vênus, s/n, Alecrim 

– Vila Velha – ES – Serviço de Oftalmologia.   

 

 

 

• INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:  
 

Não caberá recursos contra nenhuma fase do Processo Seletivo.  
 
 
 
 
 

http://www.evangelicovv.com.br/


 

• INFORMAÇÕES GERAIS:  
 
Não está prevista nenhuma remuneração ou bolsa de estudo para o Programa 

de Treinamento Fellowship. 

O aluno Fellowship deverá participar de todas as atividades científicas da 

residência médica do HEVV e demais convocações, as quais serão informadas 

com a devida antecedência. 

O programa de “fellowship” em retina clínica terá a duração de 24 (vinte e 

quatro meses) com dedicação de 7 turnos por semana e participação em todos 

os programas assistenciais e eventos do serviço, inclusive aos sábados.  

Durante o programa, o fellow desenvolverá atividades clinicas, e científicas, de 

acordo com determinação do coordenador de ensino, com o objetivo de 

desenvolver habilidades na área de treinamento pretendida. 

O fellow será avaliado periodicamente pela Comissão Coordenadora do Curso 

de Especialização.  

 

Serão avaliados os seguintes critérios: 

A ‐ Presença no ambulatório ou no setor de sua área de treinamento. 

B ‐ Apresentar‐se sempre no horário marcado para o início do atendimento. 

C ‐ Retirar‐se do setor ou do ambulatório apenas quando suas atividades  

Estiverem concluídas, e nenhum dos Staffs requisitarem seus préstimos. 

D –Estar presente nas sessões de sua área de treinamento, junto ao 

ambulatório ou no setor específico. 

E ‐ Demonstrar boa relação médico‐paciente e com colegas de trabalho. 

F ‐ Demonstrar aprendizado teórico e prático das atividades específicas de sua  

área de treinamento. 

G ‐ Demonstrar conhecimento e habilidade para realizar procedimentos  

ambulatoriais e exames complementares na área de treinamento pretendida. 

H -Estar disponível para suporte a distância, nas emergências do setor do  

Fellowship e da residência médica. 

 

A curva de aprendizado técnico, do fellow, para os procedimentos invasivos, 

tais como angiofluoresceinografia e fotocoagulação de retina e infusões intra-

vítreas, cirurgias vitreorretinianas, entre outras, ocorrerá com 

acompanhamento de um assistente supervisor.  

 

 

Dos deveres dos alunos no programa de “Fellowship” 

O Fellow deve participar do programa teórico‐científico geral do Serviço de 

Oftalmologia. 

O Fellow participará de atendimento em outras unidades da Instituição, sempre 

que programado. 

O Fellow deve participar compulsoriamente de atividades sociais como 

mutirões e palestras à comunidade, sempre que solicitado. 



 

O Fellow deve notificar aos Coordenadores qualquer irregularidade constatada 

na área de treinamento. 

O “Fellow” tem direito à licença para participar de 1(um) congresso ou simpósio 

da área de Retina por ano, desde que comprovado o comparecimento.  

O “Fellow” tem direito a participar de 1(um) congresso de oftalmologia geral 

por ano, desde que comprovado o comparecimento. 

 
 

OBJETIVOS 
 
Ao finalizar o Programa de treinamento, o fellow deverá estar apto a realizar e 
interpretar os exames de diagnóstico relacionados a área, ter realizado no 
mínimo 40 procedimentos /mês de fotocoagulação a laser, 20 mapeamentos 
de retina por semana, 3 exames de retinografia com ou sem contraste e outros 
procedimentos ligados à área, tais como o aprendizado de ultrassonografia 
ocular e noções de tomografia de coerência óptica de máculas e fibras 
nervosas. 
 

Habilidades em realizar cirurgias vitreorretinianas. Serão asseguradas o 

mínimo de cento e vinte cirurgias vitreorretinianas durante o programa do 

fellow. 
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Atenciosamente, 

 

 

 

Antonio Fábio Miguel              Dielle Boni Sessino                Fernando Zanetti 

 

 


