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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA CATEGORIA 
ESPECIAL PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM 
OFTALMOLOGIA 

 
 
Pelo presente edital, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO informa que 
estarão abertas até o dia 15 de abril de 2014, as inscrições para EXAME DE 
SUFICIÊNCIA CATEGORIA ESPECIAL para obtenção do Título de Especialista em 
Oftalmologia, em caráter excepcional, para médicos graduados em Medicina até 
31.12.2003, atendendo as determinações do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e 
as normas da Associação Médica Brasileira (AMB). 
 

I- CRONOGRAMA 
 
 
Data 
 

 
Atividade 

 
Horário 

 
Forma/ Local 

Até 15 de 
abril/2014 

 
Período de Inscrição 

 
 

 
Correio (sedex) 

15/5/ 2014 Divulgação Relação de 
aptos 

  
www.cbo.com.br 

 
03 /09/2014 

 
Prova Teórica 14-17h 

 
Centro de 

Convenções de 
Pernambuco 

 
03/09/2014 

 
Prova Teórico-Prática 

 

14-17h 
 

 
Centro de 

Convenções de 
Pernambuco 

A partir de 20 
de outubro 

 
Gabarito Final e Aprovados 

 
 

www.cbo.com.br 
e 

Correspondência 
aos aprovados 

 

II. REQUISITOS 

• Graduação em Medicina até 31.12.2003 (data do diploma).  
• Registro definitivo no Conselho Regional de Medicina.  
• Comprovação mínima de 08 anos, em relação à data do Exame de Suficiência, 

como médico, na área de Oftalmologia em instituição/serviço público ou 
privado.  
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III. DA INSCRIÇÃO 
 
A inscrição poderá ser realizada até o dia 15 de abril de 2014; a documentação deve 
ser encaminhada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Rua Casa do Ator, 1117 
cjto 21, exclusivamente por Sedex, A/C Comissão de Ensino - Ref: “Exame 
Categoria Especial”. 

O candidato deve enviar à Secretaria da Comissão de Ensino do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia os seguintes documentos: 

Ficha de inscrição – anexo 1 deste Edital (disponível no site www.cbo.com.br) – 
devidamente preenchida, assinada e acompanhada de: 
 

• Uma foto 3x4 - (anexo 1) 
• Comprovante pagamento da inscrição (cópia simples); 
• Cópia autenticada da identidade médica do CRM - definitivo emitido no Brasil; 
• Cópia autenticada do Diploma de Médico que comprove graduação em 

Medicina até 31.12.2003, 
• Cópia autenticada de documento(s) da comprovação mínima de 08 anos, em 

relação à data do Exame de Suficiência, como médico, na área de 
Oftalmologia em instituição/serviço público ou privado.  

A comprovação pode ser feita mediante a apresentação de holerite ou contrato 
social ou inscrição em convênio, entre outros. 
 

A falta da documentação exigida para a inscrição implicará em sua não 
aceitação, impedindo o candidato de realizar a o Exame.   
O candidato deverá certificar-se de que a documentação enviada está completa, 
pois não serão aceitas inclusões de documentos, após a data limite para as 
inscrições. 

 
Valor da inscrição: 
O pagamento da inscrição deve ser efetuado por boleto bancário disponível no 
portal do CBO www.cbo.com.br. O candidato não associado deve, 
necessariamente, efetuar cadastro no portal CBO. 
 
O valor de inscrição é de R$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa reais). Este valor 
fica reduzido a R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para o candidato quite com 
a anuidade do CBO/AMB 2014. 
 
O valor da inscrição não será devolvido sob pretexto algum. Só deve ser 
enviada inscrição que esteja de acordo com o estabelecido pelo Edital. 
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IV.    DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 
 A consulta à Relação de Aptos estará disponível em 15/05/14, exclusivamente, no 
site do Conselho Brasileiro de Oftalmologia - www.cbo.com.br . 
 
V. Configuração do Exame de Suficiência Categoria Especial 2014: 
  
As Provas serão realizadas no dia 03 de setembro de 2014, no Centro de 
Convenções de Pernambuco - Av.  Prof.  Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - 
Olinda, PE. 
 

O Exame compreende: Prova Teórica e Prova Teórico-Prática. 
 

5.1 Prova Teórica: consiste em responder 40 questões de múltipla escolha 
sobre Oftalmologia clínico-cirúrgica, baseadas na bibliografia indicada. 
  

5.2 Prova Teórico-Prática: consiste em responder 40 questões de múltipla 
escolha a partir da análise de imagens referentes a estudo de caso, 
baseadas na bibliografia indicada. 
 

O candidato deverá apresentar-se no local do Exame, 30 minutos antes do horário 
de início, portando o original da carteira de identidade profissional do CRM e tendo 
em mãos lápis, borracha, caneta preta ou azul. 
Não será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (celular, 
calculadora, palmtop, laptop, etc) 
 

VI.   DO JULGAMENTO DAS PROVAS: 
 
"Será considerado aprovado no Exame de Suficiência Categoria Especial o candidato 
que obtiver nas Provas Teórica e Teórico–Prática, média igual ou superior a 6,5 (seis 
e meio), desde que obtenha nota mínima de 6,0 (seis) em cada uma das Provas - na 
Teórica, na Teórico–Prática.  Não há arredondamento de notas.  
 
VII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
7.1. O gabarito preliminar das Provas será divulgado exclusivamente no site do 

CBO, no dia 04 de setembro. 
7.2. O gabarito final e consulta ao resultado serão divulgados no site do CBO a 

partir do dia 20 de outubro/14. 
7.3. A Declaração de Aprovado será enviada por correspondência ao candidato.  

 
VIII. BIBLIOGRAFIA:  
Série Oftalmologia Brasileira - Conselho Brasileiro de Oftalmologia –  
3º Edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2013. 
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O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
 

A decisão do recurso será dada a conhecer, coletivamente e, somente às relativas 
aos pedidos deferidos, quando da divulgação do gabarito final das provas, a partir de 
20 de outubro/2014. 
 

A Banca Examinadora da entidade executora constitui-se em última instância para 
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos ou 
revisões adicionais. 
 
Recurso interposto fora do prazo e das condições acima estipuladas não será 
conhecido. 

IX. Informações Complementares:  
O anexo 01 é parte integrante desse Edital. 
 

Ao terminar as Provas Teórica e Teórico–Prática o candidato deverá obrigatoriamente, 
entregar ao fiscal de aplicação as Folhas de Respostas devidamente preenchidas 
e assinadas. 
 

A Folha de Resposta será o documento utilizado para a correção da prova.  O 
candidato que descumprir a regra de entrega de tal documento será  
considerado ELIMINADO. 
 

Baseados exclusivamente na Bibliografia, o candidato poderá interpor recurso quanto 
aos conteúdos das questões objetivas e/ou aos gabaritos divulgados da Prova Teórica 
e Prova Teórico-Prática, desde que formulado e assinado pelo próprio candidato, com 
firma reconhecida de cada solicitação, devidamente fundamentados e postados até o 
dia 09/09/2014. 
  
O recurso deve ser feito necessariamente em folha individual, ou seja, uma 
questão/folha, informando a Prova e o número da questão. Deve incluir as 
justificativas e basear-se, exclusivamente, em referências da bibliografia da Prova 
para fundamentar o recurso. 
 

A solicitação de revisão deverá ser postada via sedex até o dia 09 de setembro/2014 
– A/C Comissão de Ensino/CBO – Rua Casa do Ator, 1.117 cjto 21 – SP/SP 04546-
004.  Será considerada a data da postagem. 
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Os candidatos aprovados receberão a Declaração de Aprovação por correspondência, 
após 20 de outubro de 2014. 
 
A relação dos aprovados na Prova Nacional de Oftalmologia será encaminhada à 
Associação Médica Brasileira-AMB que é a responsável pela confecção e a entrega do 
Título de Especialista, quando o candidato aprovado solicitar o referido Título à 
Comissão de Ensino/CBO.   
 
Será cobrada pela AMB taxa específica para a confecção, quando da solicitação do 
Título. 
  
Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Ensino Diretoria do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 
 
A inscrição do candidato implica no conhecimento e na tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
 

 
 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2014. 
 
 
 

Keila Monteiro de Carvalho 
Secretária Geral 


