
Serviço Público Federal  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS   

FACULDADE DE MEDICINA 

EDITAL Nº 09/2023-2025 
 
 

SELEÇÃO PARA PROJETO PEDAGÓGICO DE TREINAMENTO 

AVANÇADO DE ATUAÇÃO EM DOR – 2023-2025 

 

 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA 

CIRURGIA PLASTICA E FISIATRIA 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 

AVANÇADO DE ATUAÇÃO EM DOR 2023/2025, 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 – Saúde Humana 

2 – Saúde da Família 



3 – Qualificações profissionais 

 

Unidade/Órgão responsável: Departamento de Ortopedia, Traumatologia, 

Cirurgia Plástica e Fisiatria/Faculdade de Medicina (UFG) 

 

Outras Unidades / Órgãos participantes: 

1. Serviço de tratamento da Dor da clínica Supere Goiânia – Goias 

2. Centro avançado em Dor – Clinica Speciality e Instituto Regenerar – 

Brasília DF 

 

Descrição:  

Treinamento para formação de médicos Especialistas em Dor, com título 

prévio de especialista em Ortopedia e traumatologia, Anestesiologia, 

Neurocirurgia e Clínica geral. O treinamento incluirá atividades teóricas e 

práticas, bem como acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados 

e participação em projetos de pesquisa. Ver cronograma em anexo (anexo I). 

 

1. DAS VAGAS 

Unidade: Faculdade de Medicina  

Departamento: Departamento de Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia 

Plástica e Fisiatria/Faculdade de Medicina (UFG) 

Área: Ciências da Saúde 

Número de vagas: 02 (duas) 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 01 a 15/02/2023  

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

e os documentos solicitados no Item 4, para o endereço eletrônico: 

deusa.souza@ufg.br; com cópia para frederico_barra@yahoo.com.br;  até as 

23h59 do dia 15 de fevereiro de 2023. O assunto do email deverá ser descrito 

mailto:deusa.souza@ufg.br
mailto:frederico_barra@yahoo.com.br


como: Inscrição ao Processo Seletivo de Treinamento Avançado de 

Atuação em Dor - 2023-2025, objeto do Edital nº 14/2023 . 

2.3. As inscrições serão confirmadas imediatamente após o recebimento da 

inscrição através do site e emails - deusa.souza@ufg.br; 

frederico_barra@yahoo.com.br 

2.4. Informações: 62-3209-6168  

 

3. PRÉ – REQUISITO 

Graduação em medicina até fevereiro de 2023 

 

4. DOCUMENTAÇÃO 

a) Curriculum Vitae (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 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) Comprovante de Inscrição no CRM (qualquer estado) ou declaração do CRM 

de que já solicitou a inscrição; 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. Prova Escrita  

Data: 17/02/2023 (6ª feira) 

Horário: 10h00min às 12:00h 

mailto:deusa.souza@ufg.br
mailto:frederico_barra@yahoo.com.br


Local: Departamento de Departamento de Ortopedia, Traumatologia, 

Cirurgia Plástica e Fisiatria/Faculdade de Medicina (UFG) 

A prova teórica terá 10 questões de múltipla escolha com peso 80 e currículo 

com peso 20, tendo a nota valor final de 100 pontos. 

As questões serão relacionadas em atuação em Dor 

5.2. Análise do Curriculum Vitae 

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

obtidos anexo III (conforme pontuação igual a prova de título da Associação 

Medica Brasileira – AMB). O candidato deve pontuar o próprio currículo, 

apresentando sua pontuação nos quesitos, assim como a somatória dos pontos 

obtidos nos mesmos.  

5.3. Divulgação dos Resultados 

O resultado do processo seletivo será divulgado no máximo em 02 (dois) dias 

úteis após a realização da prova escrita e da análise do curriculum. 

5.4. Composição da Nota Final: 

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

(valor máximo de 80 pontos) + Análise de currículo (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: 2.880 horas – (60 h/semanais) 

6.4. Carga horária total: 5.760 horas 

 6.4.1. Não será emitido Certificado para o aluno que não cumprir 90% 

(noventa por cento) das atividades teóricas e 90% (noventa por cento) das 



atividades Práticas e que não apresentar comprovante de 02 publicações 

científicas no período do treinamento 

 

Departamento de Departamento de Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia 

Plástica e Fisiatria/Faculdade de Medicina – UFG- aos 17 dias do mês de 

janeiro de 2023. 

                                           (original ass 

inado) 

Prof. Dr. Marcos Fernandes Rassi 

Chefe do Departamento de Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia Plástica e 

Fisiatria/Faculdade de Medicina (UFG) 

 

                                             (original assinado) 

Prof Dr Frederico Barra de Moraes 

Coordenador do Programa de Treinamento Avançado de Atuação em Dor 

Professor do Departamento de Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia 

Plástica e Fisiatria/Faculdade de Medicina (UFG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA – ANEXO I 

Carga horária total do curso: 5760 horas 

O curso terá a carga horária total de 60 horas semanais, por 24 meses, distribuídas em 

aulas teóricas, práticas e TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, com duas semanas de 

recesso em julho e duas semanas de recesso em dezembro de cada ano. 

Aulas teóricas = 02 horas semanais – quarta-feira das 07:00 às 09:00.  

Aulas práticas = ambulatório de dor e centro cirúrgico de intervenção em dor – segunda 

a sexta-feira das 07:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00, com exceção na quarta de manhã.  

Trabalho de Conclusão de Curso = 02 horas/sem – segunda-feira 07:00 às 09:00.  

Tipo de curso: Treinamento Avançado de Atuação em Dor. 

Modalidade: aulas presenciais. 

Vagas: serão ofertadas duas vagas.  

Período de Realização: O curso será realizado de março de 2023 a fevereiro de 2025. 

 

introdução ao estudo da dor 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

classificação e fisiopatologia da dor 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

farmacologia da dor 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

avaliação de escalas e exame físico na dor 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

acupuntura neurofuncional 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

medicina chinesa tradicional  

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

ultrassom na dor músculoesquelética nos membros superiores 

procedimentos em dor com ultrassom músculoesquelético 

ultrassom na dor músculoesquelética nos membros inferiores 

procedimentos em dor com ultrassom músculoesquelético 

ultrassom na dor músculoesquelética coluna vertebral sacral 

procedimentos em dor com ultrassom músculoesquelético 

reabilitação na dor e medicina física  

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

dor na criança e cuidados paliativos na infância 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

dor no idoso e cuidados paliativos 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

dor óssea 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 



bloqueios anestésicos e venosos na dor 

procedimentos de dor em hospital e centro cirúrgico 

cirurgias minimamente invasivas em dor 

procedimentos de dor em hospital e centro cirúrgico 

estimuladores medulares e centrais na dor 

procedimentos de dor em hospital e centro cirúrgico 

termografia e exames complementares na dor 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

canabinóides na dor 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

dor oncológica e visceral 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

enxaqueca e cefaléias  

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

ortobiológicos na dor, viscossuplementação, prp, toxina botulínica, bmac 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

dor nas doenças reumatológicas 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

terapias por laser, ondas de choque extracorpórea e campo magnético na dor 

ambulatório e procedimentos de dor aguda, crônica, nociplástica, mista, neuropática, nociceptiva 

medicina integrativa na dor 

ambulatório integrado 
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ANEXO II 

Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE MEDICINA 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO - TREINAMENTO AVANÇADO DE ATUAÇÃO EM 
DOR 

Ano: 2023-2025 
 
 
 
DEPARTAMENTO: Departamento de Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia 
Plástica e Fisiatria/Faculdade de Medicina (UFG) 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
 
OBJETO DO EDITAL Nº 014-2023 
 
 

 
Candidato(a): 
_______________________________________________________________
_______________ 
 
Endereço:_______________________________________________________
__________________________  
 
____________ CEP: _______________ Cidade: ___________________ 
Estado: ________________________ 
 
Telefone(s): ________________________________________ Fax: 
___________________________________ 
 
Data de Nascimento: ___________________________ Cidade: 
___________________ Estado: ____________ 
 
Carteira de Identidade: _______________ Órgão Emissor: ______________ 
CPF: _______________________ 
 



Formação: Graduação de nível superior em: 
______________________________________________________ 
 
Instituição: 
_____________________________________________________________An
o: ______________ 
 
Outro Curso: 
___________________________________________________________ Ano: 
______________ 
 
Ocupação atual: 
_______________________________________________________________
____________ 
 
Instituição/Órgão: 
_______________________________________________________ Desde: 
________ 
 
Parecer do examinador: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________  

 O(a) abaixo assinado(a) requer sua inscrição à seleção para ingresso no 
Programa de Treinamento Avançado  de atuação em Dor da 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 do(a)  Candidato(a) 
 
  Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste 
formulário são verdadeiras. 

 
Goiânia, ______/__________/__________ 



 
Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE MEDICINA 

 

PROCESSO SELETIVO – TREINAMENTO AVANÇADO 

Ano: 2023-2025 
 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  

 
DEPARTAMENTO: Departamento de Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia 
Plástica e Fisiatria/Faculdade de Medicina (UFG) 
 
ÁREA: Ciências da Saúde 
 
OBJETO DO EDITAL Nº 014-2023 
 
 
 
     Goiânia, 
_________/________/____________ 
 
     ____________________________________ 
       Assinatura do Servidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE MEDICINA 

 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO –  TREINAMENTO AVANÇADO  

Ano: 2023 

 
 

DECLARAÇÃO DE ACATAMENTO AS NORMAS DO EDITAL Nº 14/2023 
 

 
 
 Declaro que acatar as normas regulamentares do Treinamento 
Avançado  em  Atuação em Dor 
   
 
 
 Goiânia, _________/________/____________ 
 
 
     ____________________________________ 
       Assinatura do Servidor 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

 

 

 

TEMAS PARA ESTUDAR PARA A PROVA ESCRITA 



 


