COMUNICADO 01 - ERRATA DO EDITAL Nº 02/2021
Publicado em 13/12/2021

PROGRAMA DE FELLOWSHIP EM CATARATA E RETINA CLÍNICA
HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS - INSTITUTO OLHAR

Edital Nº 02/2021
A Coordenação de Ensino do Programa de Treinamento e Capacitação em Oftalmologia
do HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS - INSTITUTO OLHAR, no exercício de suas
atribuições e em cumprimento ao que estabelece este edital, torna público a alteração
no presente edital, conforme segue:
1. Alteração no item 6: DA APLICAÇÃO DAS ETAPAS I E II:
DE: 6.1. A prova referente à Etapa I (Prova Teórica) e a Etapa II (Entrevista e
Avaliação de Currículo) serão realizadas no dia 05 de Fevereiro de 2022, Sabádo, no
Auditório do HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS;
6.1.1 A Etapa I (Prova Teórica) iniciará às 18:00hs, com duração máxima de 2h.
A Etapa II (Entrevista e Avaliação de Currículo) será iniciada às 20:00hs no mesmo local;
6.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das
provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o seu início;
6.3. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar
documento de identidade original, não poderá fazer as provas e será automaticamente
eliminado do concurso;
6.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, trinta dias;
6.5. Antes de iniciar a resolução dos itens, o candidato deverá ler as instruções
contidas na capa do Caderno de Prova e conferir a impressão do Caderno de Provas.
Deverá, ainda, aguardar a autorização do responsável de sala;
6.6. É expressamente proibido ao participante receber quaisquer informações
referentes ao conteúdo da prova de qualquer membro da equipe de aplicação da prova;
6.7. Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do tempo previsto para a
aplicação da prova em razão de afastamento do candidato da sala de provas ou para
preenchimento das respostas;

6.8. Não será permitido ao candidato levar o caderno da Prova Teórica (PT) ao final da
mesma;
PARA: 6.1. A prova referente à Etapa I (Prova Teórica) e a Etapa II (Entrevista e
Avaliação de Currículo) serão realizadas no dia 07 de Fevereiro de 2022, Segunda-Feira,
no Auditório do HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS;
6.1.1 A Etapa I (Prova Teórica) iniciará às 15:00hs, com duração máxima de 2h.
A Etapa II (Entrevista e Avaliação de Currículo) será iniciada às 17:00hs no mesmo local;
6.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das
provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o seu início;
6.3. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar
documento de identidade original, não poderá fazer as provas e será automaticamente
eliminado do concurso;
6.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, trinta dias;
6.5. Antes de iniciar a resolução dos itens, o candidato deverá ler as instruções
contidas na capa do Caderno de Prova e conferir a impressão do Caderno de Provas.
Deverá, ainda, aguardar a autorização do responsável de sala;
6.6. É expressamente proibido ao participante receber quaisquer informações
referentes ao conteúdo da prova de qualquer membro da equipe de aplicação da prova;
6.7. Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do tempo previsto para a
aplicação da prova em razão de afastamento do candidato da sala de provas ou para
preenchimento das respostas;
6.8. Não será permitido ao candidato levar o caderno da Prova Teórica (PT) ao
final da mesma;

Araguaína - TO, 21 de Dezembro de 2021.

COREME HOSPITAL DE OLHOS DO TOCANTINS

