
 
PROCESSO SELETIVO 2022 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO (FELLOWSHIP) – HOSPITAL DE OLHOS DO PARANÁ 

2022 

 

O HOSPITAL DE OLHOS DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais, mediante as 

condições estipuladas no Edital de abertura do Processo Seletivo do PROGRAMA DE 

FELLOWSHIP em Oftalmologia, convoca os candidatos inscritos, para realizarem a etapa de 

entrevista de acordo com as seguintes orientações: 

  

ENTREVISTAS 

Data e horário de apresentação: conforme quadro abaixo. 

Local: Hospital de Olhos do Paraná, Rua Augusto Stellfeld, 564 - Mercês – Curitiba/PR  

 

ESPECIALIDADE Nº. DE VAGAS DATA E HORA DA ENTREVISTA 

CÓRNEA  2 08/12 às 18h 

FACO/REFRATIVA 6 07/12 às 18h 

GLAUCOMA  2 07/12 às 18h 

OCULOPLÁSTICA 1 10/12 às 18h 

RETINA E VÍTREO 8 09/12 às 17h 

UVEÍTE 1 06/12 às 18h 

ESTRABISMO/OFTALMOLOGIA INFANTIL 3 07/12 às 17h 

 

1. Não haverá segunda chamada da entrevista do Processo Seletivo, assim como 

designação especial de locais e horários diferentes dos estabelecidos acima.  

2. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a realização da entrevista 

como justificativa de sua ausência.  

3. O não comparecimento à entrevista, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo.  

 

Atenção: 

a) O local de entrevista foi adequado para atender às normas de sanitização, as 

portas e janelas ficarão abertas durante todo o período de contato presencial; haverá a 



 
observância do distanciamento de 1,5m entre as pessoas; e, haverá a disponibilização 

de álcool em gel para higienização das mãos; 

b) Os candidatos devem ingressar com máscaras e utilizá-las durante todo o 

período de prova e de entrevista, sob pena de impedimento de participar do processo; 

c) Os candidatos devem permitir a aferição de temperatura antes do início da 

prova e da entrevista, sob pena de impedimento de participar do processo. 

 

 

 

 

 

Curitiba, 11 de outubro de 2021 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________ 
Dra. Luciane Moreira 

 

Diretora do Hospital de Olhos do Paraná 


