
Serviço Público Federal   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS    

FACULDADE DE MEDICINA  

 
EDITAL Nº 10/2023  

  

  

SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE TREINAMENTO AVANÇADO EM 

ECOCARDIOGRAFIA – 2023-2025  

  

  

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA 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 ECOCARDIOGRAFIA, observando-se as seguintes normas e 

condições:  

  

Caracterização: (  ) Extensão ( ) Cultura ( X ) Extensão e Cultura 

Início das atividades do projeto: 01/03/2023  

Encerramento das atividades do projeto: 28/02/2025  

  

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. Ciências da Saúde 

2. Saúde Humana  

3. Saúde da Família  

  

  



Unidade/Órgão responsável: Departamento de Clínica Médica / Faculdade 

de Medicina (UFG)  

  

Outras Unidade / Órgãos participantes:  

  

1 – Setor de Ecocardiografia/UFG  

  

Descrição:   

Treinamento para formação de médicos cardiologistas, com título prévio 

de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 

e/ou residência médica em cardiologia clínica. O treinamento compreenderá na 

realização e interpretação de ecocardiograma transtorácico, transesofágico, 

com estresse farmacológico e intraoperatório (cirurgia cardíaca e intervenções 

percutâneas).  

O aluno do treinamento avançado também deverá participar, como parte 

do Treinamento Avançado de atividades teóricas, seminários e elaboração de 

artigos científicos.  

  

1. DAS VAGAS  

Unidade: Faculdade de Medicina   

Departamento: Clínica Médica - Faculdade de Medicina/UFG  

Área: Ciências da Saúde/Cardiologia  

Número de vagas: 01 (uma)  

  

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 03/02/2023 a 13/02/2023, 

(fichas em anexo).   



2.2. Para a inscrição, o candidato deverá enviar a ficha de inscrição (Anexo II) 

para os endereços eletrônicos: ecocardiografiahcufg@gmail.com até as 23h59 do 

dia 13 de fevereiro de 2023.  

O assunto do e-mail deve ser descrito como:  

PROCESSO  SELETIVO  TAV/UFG  –  (NOME  DO  

CANDIDATO/ESPECIALIDADE).  

2.3. As inscrições serão confirmadas no dia 14/02/2023, a partir das 14h, 

através do site www.medicina.ufg.br e/ou por email.  

2.4. Informações:  ecocardiografiahcufg@gmail.com   

  

3. PRÉ – REQUISITO  

Graduação em medicina e residência médica em cardiologia ou título de 

especialista em cardiologia pela SBC (poderá apresentar certificado de estar 

cursando residência, com término ao final de fevereiro de 2023).   

  

4. DOCUMENTAÇÃO (deverá ser entregue no dia da prova escrita)  

a) Curriculum Lattes acompanhado dos respectivos documentos 

comprobatórios ou de suas cópias;  

b) Declaração de acatamento às normas do Processo Seletivo em formulário 

próprio;  

c) Diploma do curso Superior em Medicina ou documento comprobatório de 

conclusão do curso, e se estrangeiro, deverá apresentar o documento de 

revalidação do diploma do Curso no Brasil;  

d) Documento comprobatório da formação médica (residência médica) em 

cardiologia ou de estar cursando residência com término previsto para 

fevereiro de 2023 ou título de especialista em cardiologia pela SBC;  

http://www.medicina.ufg.br/
http://www.medicina.ufg.br/
http://www.medicina.ufg.br/


e) Comprovante de Inscrição no CRM (qualquer estado) ou declaração do 

CRM de que já solicitou a inscrição;  

f) Declaração de acatamento às normas do Treinamento Avançado em 

Ecocardiografia em formulário próprio a ser assinado em Anexo III.  

5. DO PROCESSO SELETIVO  

5.1. Prova Escrita   

Data: 17/02/2023 (6ª feira)  

Horário: 07:30 às 10:30h  

Local: Auditório Clínica Médica – HC - UFG (2º andar prédio antigo)  

A prova teórica terá 20 questões de múltipla escolha e 01 questão discursiva 

(1,5 pontos para cada questão múltipla escolha e 20 pontos para discursiva), 

tendo, a prova, valor final de 50 pontos.  

As questões serão relacionadas a cardiologia clínica e noções de 

ecocardiografia aplicada a clínica.  

Bibliografia:   

 Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 

2Volume Set, 11th Edition (2018).   

  

5.2. Entrevista   

Data: 17/02/2023 (6ª feira)  

Horário: 10:30 h  

Local:  Auditório Clínica Médica – HC - UFG (2º andar prédio antigo) A 

entrevista terá valor de 20 pontos.  

  



  

  

  

5.3. Análise do Curriculum Vitae  

Critério: será adotada a pontuação oficial por meio da somatória dos valores 

obtidos Anexo 1. Ao currículo de maior pontuação será determinada a nota 30 

pontos e os demais currículos terão a nota obtida por meio de regra de 3 com o 

currículo de maior valor. Serão aceitos dados relativos aos últimos 5 anos e 

não haverá limitação ao número de atividades pontuadas. O candidato deve 

pontuar o próprio currículo, apresentando sua pontuação nos quesitos, assim 

como a somatória dos pontos obtidos nos mesmos. Os documentos 

comprobatórios ou suas cópias devem estar anexados de forma 

correspondente a ordem sequencial do currículo Lattes.  

  

5.4. Divulgação dos Resultados  

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 23 de fevereiro de 2023.  

5.5. Composição da Nota Final:  

A nota final será composta através da somatória das notas da Prova teórica 

(valor máximo de 50 pontos) + Análise de currículo (valor Máximo de 30 

pontos) e Entrevista (valor máximo de 20 pontos).  

  

6. DAS CONDIÇÕES DO TREINAMENTO AVANÇADO  

6.1. Duração: 24 meses  

6.2. Período: 01/03/2023 a 28/02/2025  

6.3. Carga horária anual: 1920 horas – (40 h/semanais)  

6.4. Carga horária total: 3840 horas  



  6.4.1. Não será emitido Certificado para o aluno que não cumprir 85%  

(oitenta e cinco por cento) das atividades Teóricas e 85% (oitenta e cinco por 

cento) das atividades Práticas e que não apresentar comprovante de 02 

publicações científicas no período do treinamento.  

6.5. Local: FM/HC/UFG – Setor de Ecocardiografia   

  

Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da  

Universidade Federal de Goiás aos 31 dias do mês de janeiro de 2023.  

  

  

  

           ORIGINAL ASSINADO 

Profa. Dra. Cacilda Pedrosa  

Chefe do Depto. de Clínica Médica  da FM/UFG  

  

ORIGINAL ASSINADO  

Profa. Dra. Daniela do Carmo Rassi Frota 

Coordenadora do Projeto de Extensão  

  

ORIGINAL ASSINADO  

Ms. João Batista Masson Silva  

Vice-Coordenador do Projeto de Extensão  
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PROCESSO SELETIVO – TREINAMENTO AVANÇADO  

Ano: 2023/2025  

  

DECLARAÇÃO DE ACATAMENTO AS NORMAS DO EDITAL Nº 10/2023.  

  

  

  

Declaro que acatar as normas regulamentares do Treinamento Avançado 

em  

  

ECOCARDIOGRAFIA – DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA – FM 

UFG  

  

 Goiânia, _  /  /    

  

  

  

 
  

Assinatura do candidato  
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ANEXO II 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO - TREINAMENTO 

AVANÇADO – 2023-2025 

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UFG 

  

ÁREA: Clínica Médica/Cardiologia/Ecocardiografia – Edital nº 10/2023 

 

 Candidato(a):      

 Endereço:     

    CEP:  Cidade:      Estado:      

 Telefone(s):        Fax:        

 Data de Nascimento:    Cidade:    Estado:       

 Carteira de Identidade:  Órgão Emissor:  CPF:      

 CRM:      

 Formação: Pós-Graduação de nível superior em:            

 Instituição:  Ano:        

 Ocupação atual:          

 Instituição/Órgão:  Desde:__________________ 

O(a) abaixo assinado(a) requer sua inscrição à seleção para ingresso no Programa de 

Treinamento Avançado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, ano letivo 
2023/2025.  
Declara ter conhecimento do conteúdo do Edital e estar de acordo com as normas de seleção, 

bem como  acatar as decisões tomadas pelo Departamento desta Faculdade, que realiza o 

processo seletivo, nos casos omissos.  

Assinatura e carimbo do (a) candidato (a) ________________________________________ 

 Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras, em  

         Goiânia,  /  /    



 


