
 

 

 

Santos, 11 de março de 2022. 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO EM OFTALMOLOGIA – NÃO 

REMUNERADO 

 

O Diretor Clínico Dr. Eduardo Paulino da Clínica Refraktum – Instituto de Olhos 
Eduardo Paulino no uso de suas atribuições faz saber aos interessados que 
estarão abertas no período de 11 a 15 de março de 2022, as inscrições para o 
processo seletivo de ESTÁGIO EM OFTALMOLOGIA – NÃO 
REMUNERADO, seguindo os mesmos padrões da Residência Médica da 
instituição, para médicos recém-graduados em Medicina de escolas oficiais ou 
reconhecidas pelo MEC, de acordo com as normas e condições que se 
seguem: 

 

INSCRIÇÕES: 

 11/03/2022 À 15/03/2022 

VAGAS: 

 OFTALMOLOGIA GERAL (01) 

DURAÇÃO: 

36 meses: 21/03/2022 a 20/03/2025 
 

SELEÇÃO/ENTREVISTA: 

Data: 17/03/2022 – 17H 
 
Local: Av. Washington Luis, 451 – Boqueirão – Santos/SP 

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO E CARGA HORÁRIA SERÃO 
DEFINIDAS NA ENTREVISTA: 



A data da entrevista será marcada pelas respectivas equipes (contato por 
telefone e/ou e-mail). 

ATIVIDADES MÍNIMAS EXTRA-DEPARTAMENTO E DIDÁTICAS (CLINICA 
REFRAKTUM E UNIDADES EXTERNAS): 

 Atendimento ambulatorial geral; 
 Treinamento e atendimento em Centro de Diagnósticos; 
 Atividades cirúrgicas. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA: 

a) Certificado expedido pela SEGTES ou cópia do Diário Oficial da União - 

DOU, comprovando que concluiu no mínimo um ano do PROVAB, com 

conceito satisfatório. (NÃO SE APLICA) 

b) Carteira de Identidade – RG.  

c) Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF.  

d) Certidão de nascimento ou casamento.  

e) Comprovante de regularização eleitoral. 

 f) Carteira de reservista (para homens) ou comprovante de dispensa militar.  

g) Comprovante de endereço atualizado.  

h) Carteira do CRM e diploma de graduação.  

i) Comprovante de inscrição no PIS/ NIT (constando o número de inscrição 

como autônomo).  

j) candidatos brasileiros que terminaram curso no estrangeiro deverão 

apresentar cópia autenticada do diploma revalidado em Instituição Pública 

reconhecida pelo MEC, conforme legislação vigente, e comprovação de 

regular inscrição do diploma junto ao CREMESP.  

 k) Carteira de Vacinação atualizada.  

 l) 02 (duas) fotos 3x4. 

 Ficha de inscrição preenchida. 

 

INFORMAÇÕES: 

Tel.: (13) 3477-9000 - WhatsApp: (13) 98111-4242 
gerencia@eduardopaulino.com.br 

 

https://www.cemahospital.com.br/pdf/ficha_inscricao_estagio%20fellow%202021%20CEMA.pdf
mailto:gerencia@eduardopaulino.com.br

