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PROCESSO SELETIVO DECAPACITAÇÃO FELLOWSHIP 2023  

INSTITUTO DE OLHOS CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS 

 
 

 

ETAPA PROVA DE HABILIDADES 

 
 

 

 

 
 

 

 

A Pós-Graduação Ciências Médicas de Minas Gerais (PGCM-MG), instituição mantida pela Fundação Educacional 

Lucas Machado (FELUMA), comunica as orientações referentes à etapa da prova de habilidades nos programas 

de Capacitação Fellowship do Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais (IOCM-MG). 
 

► INSTITUTO DE OLHOS CIÊNCIAS MÉDICAS-MG – hucm.org.br/servicos/instituto-de-olhos 

Avenida Churchill, nº 232 – Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG 

 

 

ORIETAÇÕES DE ENTREVISTA: 
 
 

 O candidato deverá comparecer ao local da prova a partir das 08h00min e sua entrada será permitida até 

as 08h30min (horário oficial de Brasília) quando serão fechados os portões, munido do Comprovante 

Definitivo de Inscrição e do documento de identificação original com foto, contendo o mesmo número 

informado no cadastro e na ficha de inscrição. Será vedada a entrada do candidato que chegar ao local da 

prova após as 08h30min. 

 A confirmação de presença será feita por meio da assinatura na lista de presença e mediante a 

apresentação do documento de identificação do candidato a ser realizada no dia da prova de habilidades. 

 A data, horário e local da prova de habilidades não poderão ser modificadas à critério do candidato. Não 

será permitido ao candidato realizar a prova fora da data, horário ou do local estabelecidos. 

 O candidato deverá permanecer com máscara de proteção facial durante todo o período de realização da 

prova. 

 A prova de habilidades será realizada exclusivamente em formato presencial em salas específicas. 

 As orientações referentes a ordem de realização da prova serão organizadas e dirigidas pela Comissão 

Técnica Permanente do Processo Seletivo. 

 O candidato poderá levar lanche deste que esteja devidamente lacrado, esse lanche será vistoriado pela 

Comissão Técnica Permanente do Processo Seletivo. 

 É de inteira responsabilidade do candidato chegar ao local de prova no horário, data e local agendado 

conforme cronograma abaixo.  

 Não será permitido a entrada dos candidatos no local de prova com objetos como chaves, relógios, 

carteiras, fones de ouvido, telefones celulares, tablets, MP3 ou MP4 players, qualquer outro aparelho 

eletroeletrônico, arco, faixa, protetor auricular, boné, óculos escuros ou similares utilizados acima do 

pescoço. Os objetos deverão ser colocados no envelope de segurança disponibilizado pela fiscalização e 

guardados em local a ser definido pela Comissão Técnica Permanente do Processo Seletivo. Os celulares e 

demais objetos eletrônicos deverão permanecer desligados no envelope de segurança podendo ser aberto 

somente em ambiente externo às dependências físicas do prédio de realização das provas, sob pena de 

eliminação do Processo Seletivo. 

 Previsão para o término da prova de habilidades às 16 horas (horário sujeito a alteração). 
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: 
 

Itens de Avaliação Pontuação 

Questão nº 1 - Geral 20 pontos 

Questão nº 2 - Geral 20 pontos 

Questão nº 3 - Específica 30 pontos 

 

 
 
 

CRONOGRAMA PROVA DE HABILIDADES: 
 

 

 

 

INSTITUTO DE OLHOS CIÊNCIAS MÉDICAS-MG 

DATA PROGRAMA HORÁRIO LOCAL 

04/12/2022 Catarata 09h 

Avenida Churchill, nº 232                  

Santa Efigênia                             

Belo Horizonte/MG 

04/12/2022 Cirurgia Refrativa e Ceratocone 09h 
Avenida Churchill, nº 232                  

Santa Efigênia                             
Belo Horizonte/MG 

04/12/2022 Córnea 09h 
Avenida Churchill, nº 232                  

Santa Efigênia                             
Belo Horizonte/MG 

04/12/2022 Estrabismo 09h 
Avenida Churchill, nº 232                  

Santa Efigênia                             

Belo Horizonte/MG 

04/12/2022 Glaucoma 09h 
Avenida Churchill, nº 232                  

Santa Efigênia                             
Belo Horizonte/MG 

04/12/2022 Lentes de Contato 09h 
Avenida Churchill, nº 232                  

Santa Efigênia                             
Belo Horizonte/MG 

04/12/2022 Neuroftalmologia 09h 
Avenida Churchill, nº 232                  

Santa Efigênia                             

Belo Horizonte/MG 

04/12/2022 Plástica Ocular e Órbita 09h 
Avenida Churchill, nº 232                  

Santa Efigênia                             
Belo Horizonte/MG 

04/12/2022 Retina Clínica/Cirúrgica 09h 
Avenida Churchill, nº 232                  

Santa Efigênia                             
Belo Horizonte/MG 

 


