EDITAL
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA
CNPJ: 50.795.566/0001-25
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MÉDICOS RESIDENTES 2013
O Banco de Olhos de Sorocaba faz saber que estarão abertas, de 13/08 á 23/11/2012, as inscrições para realização do
Concurso de Seleção dos Candidatos ao Primeiro Ano dos Cursos de Residência Médica em Oftalmologia e
Otorrinolaringologia, para o ano de 2013, do Hospital Oftalmológico/Otorrinolaringologia de Sorocaba. Poderão se inscrever
médicos formados em todo território nacional, bem como os médicos estrangeiros que concluíram o curso médico no Brasil.
DAS VAGAS
Oftalmologia: 05 vagas credenciadas pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura e pelo CBO – Conselho Brasileiro de
Oftalmologia, com duração de 3 anos.
Otorrinolaringologia: 02 vagas credenciadas pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura, com duração de 03 anos.
DA INSCRIÇÃO –

Inscrições poderão ser feitas até 23/11/2012

A inscrição poderá ser realizada pessoalmente na Secretaria do Centro de Estudos Pascoal Martinez Munhoz do Banco de
Olhos de Sorocaba ou via Internet pelo site www.bos.org.br.
Os documentos abaixo deverão ser enviados pelo Correio para Rua Nabeck Shiroma, 210 – Jd. Emília – Sorocaba/SP – CEP
18031-060 – A/C Centro de Estudos. Devido a possíveis atrasos na entrega, serão consideradas as inscrições que forem
enviadas (data de postagem no correio) com os documentos e o comprovante de pagamento até o dia 23/11/2012.
Valor da inscrição de R$ 200,00 (duzentos reais)
DA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO
Preencher requerimento de inscrição pelo site: www.bos.org.br
Enviar pelo Correio:
a)
b)
c)
d)
e)

Xerox
Xerox
Xerox
Xerox
Xerox

Cédula de Identidade;
CPF;
do Diploma médico formado ou atestado de que está cursando o último ano do curso de Medicina;
do Diploma médico revalidado pelo MEC, para médico formado em outros países.
do Certificado de Reservista – Situação Militar

DA SELEÇÃO
Oftalmologia
Primeira Fase: será realizada no dia 14/12/2012 às 14h no Colégio Uirapuru localizado à Av. Prof. Arthur Fonseca, 633
(Portão 1)- Jardim Emília - Sorocaba/SP - A prova será de Conhecimentos Gerais em Medicina, 120 questões de múltipla
escolha, divididas igualmente entre Cirurgia, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Preventiva e Clínica Médica (com peso de
60%). O Candidato deverá comparecer com Cédula de Identidade.
O gabarito sairá após às 18h do dia 14/12/2012 no local da prova.
Segunda Fase: será realizada no dia 16/12/2012 às 8h no Anfiteatro do Banco de Olhos de Sorocaba - Será composta por:
entrevista, análise de currículo, prova de conhecimento da língua inglesa e redação (com peso de 40%).
Otorrinolaringologia
Primeira Fase: será realizada no dia 14/12/2012 às 14h, no Colégio Uirapuru localizado à Av. Prof. Arthur Fonseca, 633
(Portão 1)- Jardim Emília - Sorocaba/SP - A prova será de Conhecimentos Gerais em Medicina, 120 questões de múltipla
escolha, divididas igualmente entre Cirurgia, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Preventiva e Clínica Médica (com peso de
60%). O Candidato deverá comparecer com Cédula de Identidade.
O gabarito sairá após às 18h do dia 14/12/2012 no local da prova.
Segunda Fase: será realizada no dia 16/12/2012 às 8h no Anfiteatro do Banco de Olhos de Sorocaba – Será composta por:
prova específica de Otorrinolaringologia e prova de inglês, análise de currículo e entrevista (com peso de 40%).
O resultado da 1ª fase estará disponível no dia 14/12/2012 no próprio Hospital, pelo Fone (15) 3212.7000 e ou pelo
site www.bos.org.br após às 19h.
OBS. a interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverá ser protocolada no Centro de Estudos do Banco de
Olhos de Sorocaba, até 02 (dois) dias úteis após a publicação dos resultados.
DO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

a) Será selecionado para a 2ª fase, o quádruplo de candidatos em relação ao número de vagas.
b) Os Candidatos convocados para 2ª fase deverão, obrigatoriamente, apresentar-se portando: Curriculum Vitae,
c)
d)

Histórico Escolar e Cédula de Identidade.
Em caso de empate na 2ª fase entre os candidatos, caberá à instituição decidir de acordo com a entrevista e análise
de currículo.
A divulgação dos selecionados para a 2ª fase será feita em ordem alfabética.

Sorocaba, 13 de Agosto de 2012.
Dr. Márcio Perez Dias
Diretor Clínico
Médica

Dra. Luciene B. Sousa
Coordenadora do Curso de Residência Médica
de Oftalmologia

Dr. Fabio Lorenzetti
Coordenador do Curso de Residência
de Otorrinolaringologia

INFORMAÇÕES: FONE: 15 – 3212.7077 – ceo@bos.org.br - www. bos.org.br - Rua: Nabeck Shiroma, 210 – Sorocaba/SP CEP-18031-060

