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Serviço Público Federal  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS   

FACULDADE DE MEDICINA, COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E CULTURA 

 
 

EDITAL Nº 16-2020 
 
 

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO AVANÇADO EM  

HÉRNIAS COMPLEXAS DA PAREDE ABDOMINAL - 2020 

 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS faz saber aos interessados que encontra-se aberto 
o período de inscrições ao Processo Seletivo para admissão de médicos(as) no Programa de 
TREINAMENTO AVANÇADO EM HÉRNIAS COMPLEXAS DA PAREDE 
ABDOMINAL, observando-se as seguintes normas e condições: 

 
Caracterização: (  )Extensão   (  )Cultura   (X)Extensão e Cultura 
Início das atividades do projeto: 01/09/2020 
Encerramento das atividades do projeto: 28/02/2022    
Integrante de Programa cadastrado na PROEC: (X)Sim   (   )Não   
Grande Área de Conhecimento: Ciências da Saúde 
Área temática primária: Saúde 
Área temática secundária: Educação 
Linha(s) de Extensão 
1 – Saúde Humana 
2 – Saúdes da Família 
 
Unidade/Órgão responsável: Departamento de Cirurgia/Faculdade de Medicina-UFG 
Outras Unidades/Órgãos participantes: Hospital das Clínicas/UFG, Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Goiânia, Hospital Unique de Goiânia e outros que vierem a ser conveniados 
 
Ementa 
Treinamento em serviço para formação de médico com título de especialista em Cirurgia 
Geral (outorgado pela Comissão Nacional de Residência Médica, pelo Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, ou pelo Conselho Federal de Medicina, e Registro de Qualificação de Especialista 
no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição), destinado à área específica de 
HÉRNIAS COMPLEXAS DA PAREDE ABDOMINAL. O mesmo compreenderá o 
diagnóstico, as indicações cirúrgicas (eletivas e de urgência/emergência), a execução 
supervisionada, bem como as complicações e sequelas das hérnias que acometem este 
segmento. 
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1. DAS VAGAS 

Unidade: Faculdade de Medicina/UFG  

Departamento: Cirurgia 

Área: Ciências da Saúde/Cirurgia 

Número de vagas: 01 (uma) 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1.Período: 17 a 20/08/2020 

2.2.Local: Faculdade de Medina da UFG - Coordenação de Extensão e Cultura 

2.3.Horário: 8:00 às 12:00 

2.4.Informações: 3209-6168/98576-0398 

 

3. PRÉ–REQUISITO 

Graduação em medicina e título de especialista em Cirurgia Geral, outorgado pela Comissão 
Nacional de Residência Médica, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ou pelo Conselho 
Federal de Medicina, e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) no Conselho 
Regional de Medicina de sua jurisdição.  

 

4. DOCUMENTAÇÃO 

a) Curriculum vitae (Plataforma Lattes), com títulos devidamente comprovados; 

b) Declaração de acatamento às normas do Processo Seletivo em formulário próprio a ser 
preenchido no ato da inscrição: 

c) Diploma de Médico. Se estrangeiro, apresentar o documento de revalidação do diploma do 
curso no Brasil; 

d) Documento comprobatório da especialização médica (CNRM, CBC, CFM) em Cirurgia 
Geral e RQE; 

e) Comprovante de inscrição no CRM onde atua. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Entrega da documentação  completa para instalação do Processo Seletivo 

Data: 21/08/2020 (6ª feira) 

Horário: 08:00 

Local:  Coordenação de Extensão e Cultura da Faculdade de Medicina/UFG 

5.2. Prova escrita e defesa do seu conteúdo 

Data: 21/09/2020 (6ª feira) 
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Horário: 08:00 às 10:00 e das 16:00 às 18:00  respectivamente 

Local: em sala a ser definida na FM/UFG, ou a critério da coordenação. 

A prova escrita constará questão(ões) discursiva(s), com valor final de 10 (dez) pontos. Será 
permitido consultar a literatura pertinente, a critério do candidato, a qual deverá ser 
relacionada no final da prova. 

Seis horas após o término previsto da prova escrita, a(s) resposta(s) deverá(ão) ser 
defendida(s) como sustentação oral em até 30 minutos, frente à banca examinadora, podendo 
o candidato utilizar-se de recursos audiovisuais para tanto. Será feita a arguição pelos 
constituintes da banca, destinando-se até 15 minutos para cada pergunta, e igual período para 
cada resposta. A banca será constituída por três professores do curso. 
 

5.3. Análise do curriculum vitae 

Critério: será adotada a pontuação oficial por meio da somatória dos valores obtidos nos itens 
Produção Intelectual (item II), Atividades de Pesquisa e Extensão (Item III) e Outras 
atividades (item V – anexo II), de acordo com o anexo da Resolução CONSUNI nº 18/2017-
UFG. Ao currículo de maior pontuação será determinada a nota 10 (dez) pontos e os demais 
currículos terão a nota obtida por meio de regra de três com o currículo de maior valor. Serão 
aceitos dados relativos aos últimos 5 anos e não haverá limitação do número de atividades 
pontuadas. 

 

5.4. Divulgação dos Resultados 

O resultado do processo seletivo será divulgado no máximo em 02 (dois) dias úteis após a 
realização das provas e da análise do currículo. 

 

5.5. Composição da Nota Final 

A nota final será composta pela média das avaliações, mediante somatória das notas da prova 
escrita (valor máximo de 10 pontos) + defesa oral (valor máximo de 10 pontos) + análise de 
currículo (valor máximo de 10 pontos). 

 

6. DAS CONDIÇÕES DO TREINAMENTO AVANÇADO 

6.1. Duração: 18 meses 
6.2. Período: 01/09/2020 a 28/02/2022    

6.3. Carga horária anual: 1.440 horas – 30 h/semanais 
6.4. Carga horária total: 2.160 horas 

6.4.1. Não será emitido Certificado para o aluno que não cumprir 75% (setenta e cinco por 
cento) das atividades teóricas e  75% (setenta e cinco por cento) das atividades práticas. 

6.5. Local: Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas da UFG e demais hospitais 
conveniados com este Programa. 
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Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, aos 
10 dias do mês de setembro de 2020. 

 

 

 

Profa. Dra. Melissa Avelino Amelotti Ferri 

Chefe do Depto. de Cirurgia da FM/UFG 

 

 

 

Prof. Dr. Renato Miranda de Melo 

Coordenador do Treinamento Avançado em Hérnias Complexas 

 

 

 

Prof. Dr. Félix André Sanches Penhavel 

Subcoordenador do Treinamento Avançado em Hérnias Complexas 


