
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO - 2021  
Curso de Especialização em Oftalmologia - CBO 

 
EDITAL 

 
Edital do processo seletivo para o Curso de Especialização em Oftalmologia do  

Hospital de Olhos Santa Luzia, credenciado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia – 
CBO, Órgão da Associação Médica Brasileira (AMB) 

 
O Hospital de Olhos Santa Luzia, no uso das atribuições legais, comunica a todos os 

interessados que farão a inscrição para seleção do Curso de Especialização em Oftalmologia 
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, para o preenchimento de 02(duas) vagas. As 
inscrições estarão abertas no período de 23 a 28 de fevereiro de 2021. 

Será necessário para inscrição observar e cumprir item 2 deste edital efetivando a 
inscrição no Setor de Comunicação e Marketing enviando os documentos via e-mail do 
Hospital. 

As informações adicionais sobre o processo seletivo estarão à disposição dos 
interessados no Setor de Comunicação e Marketing do Hospital e/ou pelo telefone 2121-9191 
das 7h às 12h e das 14h às 16h. 

 
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES PARA O PROCESSO SELETIVO 

 

Datas Atividades Horários* Local 

23/02/2021 Divulgação do Edital 12h Site www.hospitalsantaluzia.com.br 

De 23 a 28/02/2021  Período de Inscrição 
10h às 12h 
14h às 16h 

Hospital de Olhos Santa Luzia 
Estrada do Encanamento, 909/873 

Casa Forte 
hospital@hospitalsantaluzia.com.br 

04/03/2021 Entrevista  12h às 13:30 
Hospital de Olhos Santa Luzia 

Estrada do Encanamento, 909/873 
Casa Forte 

06/03/2021 
Divulgação dos 

Resultados 
manhã www.hospitalsantaluzia.com.br 

De 08 a 10/03/2021 

Matrícula para o 
Curso de 

Especialização em 
Oftalmologia 

8h Setor de Comunicação e Marketing 

15/03/2021 
Início do Curso de 
Especialização em 

Oftalmologia 

07h às 12h 
13h às 17h 

Hospital de Olhos Santa Luzia 
Estrada do Encanamento, 909/873 

Casa Forte  
*horário local 

 
Informações: Hospital de Olhos Santa Luzia (HOSL) 
Estrada do Encanamento, 909/873 – Casa Forte – Recife/PE 
E-mail: hospital@hospitalsantaluzia.com.br  
Fone: (81) 2121-9191 
Setor de Comunicação e Marketing 
 
PS: TODO CANDIDATO QUE FOR APROVADO NO PROCESSO SELETIVO E REMANEJADO PARA 

REALIZAÇÃO DO CURSO, TERÁ 24H PARA SE APRESENTAR NO SERVIÇO 

 
Caso não compareça será tido como desistente, sendo chamado o candidato 

subsequente à lista de aprovados. 
 
Recife, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Dr. Clovis Paiva Filho 
Coordenador do Curso de Especialização em Oftalmologia do  

Hospital de Olhos Santa Luzia 
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NORMAS COMPLEMENTARES AO EDITAL 
 
Para todos os efeitos legais, as normas aqui estabelecidas complementam e integram o Edital 
para processo seletivo do Hospital de Olhos Santa Luzia. O candidato que, por qualquer 
motivo, deixar de atender as normas e as recomendações aqui estabelecidas será 
automaticamente eliminado do processo seletivo. Neste caso, não caberá qualquer recurso sob 
alegação de desconhecimento dos termos do edital. 
 
1. DAS VAGAS 
 
O concurso destina-se à seleção de candidatos para provimento de 02 (duas) vagas para o 
Curso de Especialização em Oftalmologia do HOSL, credenciado pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia – CBO, órgão da Associação Médica Brasileira (AMB). 
 
1.1. Condições para realização da inscrição para o processo seletivo do Curso de 

Especialização em Oftalmologia: 
 

a) Ser médico com diploma reconhecido pelo MEC. (anexar cópia autenticada do diploma 
ou declaração de conclusão do curso).  

b) Serão exigidos dos candidatos classificados os documentos comprobatórios das 
condições e dos requisitos. 

 
2. DAS INSCRIÇÔES: 
 
2.1. Informações gerais: 
 
2.1.1. As inscrições serão efetuadas no período de 23 a 28 de fevereiro de 2021, no horário 
das 10h às 12h e das 14h às 16h, na sede do HOSL no Setor de Comunicação e Marketing ou 

via e-mail hospital@hospitalsantaluzia.com.br.  
 
2.1.2. O interessado deverá preencher cuidadosamente e sem rasuras o formulário de 
inscrição que estará disponível no site www.hospitalsantaluzia.com.br 
 
2.1.3. Para realizar a inscrição o Candidato deverá anexar no e-mail: além dos documentos 
citados na ficha de inscrição, a Nota da prova da Residência Médica SUS/PE em 
Oftalmologia para 2021. 
 
3. DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1. Para a vaga, o processo seletivo compreenderá 03 etapas: 

 
.  
 
 
 
 
 

 
PARAGRAFO ÚNICO: O Candidato só será aceito se tiver prestado o concurso para a prova 
da Residência Médica SUS em Oftalmologia. 
 
 
5. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 
 
5.1. Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação obtida na Nota da Prova da 
Residência SUS/PE, Análise Curricular e Entrevista. 
 
5.2. Os resultados serão divulgados no dia 06 de março de 2021 no site do Hospital 
www.hospitalsantaluzia.com.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª etapa – Nota da Prova da Residência SUS/PE Peso 7 

2ª etapa – Análise curricular 
 

Peso 1 

3ª etapa - Entrevista  
 

Peso 2 
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6. DO PROVIMENTO DAS VAGAS: 
 
6.1. O provimento obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com a vaga 
a ser preenchida. 
 
6.2. No caso de desistência ou desclassificação do candidato classificado por descumprimento 
de quaisquer uma das etapas referidas neste edital, será convocado o de classificação 
imediatamente subsequente ao candidato desistente e/ou desclassificado na lista de 
aprovados. 
 
7. DA MATRÍCULA: 
 
7.1 – O candidato aprovado no processo seletivo e remanejado para realização do curso terá o 
prazo de 24h (vinte e quatro horas) a partir da publicação do resultado final para se apresentar 
no HOSL ás 8h, no Setor de Comunicação e Marketing, a fim de realizar a efetivação da 
matricula no Curso de Especialização em Oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia – CBO. 
 
7.2 Após a aprovação o candidato deverá se apresentar impresso no dia exigido pelo edital 
com as seguintes documentações: 
 

a) 01 foto 3x4  
b) Xerox do Histórico Escolar da Universidade (ficha 20) autenticado. 
c) Xérox da carteira de identidade  
d) Xérox do CPF  
e) Xérox do diploma de medicina autenticado ou declaração original de conclusão de 

curso. 
f) Xerox Comprovante de residência 
g) Curriculum Vitae atualizado ou Curriculum Plataforma Lattes atualizado 

 
 
7.3 – O candidato que não comparecer dentro do prazo citado no item 7.1 será considerado 
desistente da vaga, sendo esta remanejada ao candidato imediatamente subsequente ao 
candidato desistente na lista de aprovados. 
 
 
 
Recife, 23 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

 
 

 

rijam 

Dr. Clovis Paiva Filho 
Coordenador do Curso de Especialização em Oftalmologia do  

Hospital de Olhos Santa Luzia 


