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EDITAL PROGRAMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR - MÓDULO I 

 

 

1 - Aperfeiçoamento Profissional: 

Presencial. 

 

2- Unidade do IGESDF: 

Hospital de Base. 

 

3- Cenário: 

Serão divididos conforme carga horária entre unidades de internação, ambulatórios, urgência 

e emergência e centros cirúrgicos. 

 

4- Objetivos: 

• Oferecer ao aluno uma sólida experiência prática em Cirurgia Cardiovascular e suprir a 

necessidade de quadro de estagiários no Hospital de Base, nesta especialidade médica. 

• Capacitar médicos na área da Cirurgia Cardiovascular para adquirir competências necessárias 

para diagnosticar e tratar com eficácia as doenças estruturais cardiovasculares. 

• Desenvolver o hábito de estudo contínuo, buscando as informações atualizadas em fontes mais 

robustas, confiáveis e de maior relevância. 

• Capacitar o aluno para leitura, análise, interpretação e produção de conteúdo científico, visando 

o desenvolvimento de estudos que acrescentam novas realidades técnicas e teóricas ao 

processo de melhoria contínua da Cirurgia Cardiovascular.  

• Desenvolver a capacidade de análise crítica no campo cardiovascular e a proposição de 

melhorias e soluções baseadas em evidências. 

 

5- Público-alvo: 

Médicos. 
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6 - Pré-requisitos: 

Bacharelado completo em Medicina. 

 

7- Carga horária total: 

O Programa de Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento Profissional em CIRURGIA 

CARDIOVASCULAR - MÓDULO I terá carga horária total de 2.592 horas práticas e 288 

horas teóricas. Compreende-se que a carga horária semanal será de 60 horas, distribuídas 

em dias e horários, a critério do supervisor do programa de treinamento. 

 

8- Duração: 

O Programa de Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento Profissional em CIRURGIA 

CARDIOVASCULAR - MÓDULO I tem duração de 12 meses. 

 

8 - Vagas: 

Será ofertada uma (1) vaga para o Centro Cirúrgico de Cirurgia Cardiovascular. 

 

9 - Conteúdo programático: 

MÓDULO 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA 

1- Princípios básicos em cirurgia 50 h/a 

- 

2- Anatomia cirúrgica do coração e dos grandes 

vasos da base 
30 h/a 

3- Circulação extracorpórea 40 h/a 

4- Proteção Miocárdica 40 h/a 

5- Reanimação Cardiopulmonar e Cerebral 40 h/a 

6- Hemorragia e Complicações Trombóticas em CCV 30 h/a 

7- Metodologia em pesquisa, epidemiologia, 

estatística e informática 
20 h/a 

8- Ética médica e bioética e experimentação em 

pacientes e animais 
18 h/a 

9- Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar 20 h/a 

10- Hemodinâmica 
 

 

 

- 

380 h/a 

11- Métodos Diagnósticos não Invasivos 350 h/a 

12- Princípios de Cirurgia Geral 370 h/a 

13- Princípios de Cirurgia Vascular e Endovascular 370 h/a 
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14- Princípios de Cirurgia Torácica 370 h/a 

15- Circulação Extracorpórea 376 h/a 

16- Unidade de Terapia Intensiva 376 h/a 

TOTAL DO CURSO 288 h/a 2.592 h/a 

 

10- Investimento: 

Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais) 

Taxa de matrícula: R$ 100,00 (cem reais) 

Taxa de mensalidade: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, por 12 meses de 

treinamento. 

Investimento total: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

11- Período previsto de realização: 

02 de agosto de 2021 a 02 de agosto de 2022. 

 

12- Inscrição: 

A solicitação de participação no Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento Profissional em 

CIRURGIA CARDIOVASCULAR - MÓDULO I deve ser feita pelo(a) profissional 

interessado(a), por meio do preenchimento do formulário disponível no https://igesdf.org.br/ / 

aba Ensino, Pesquisa e Inovação / Ensino / Atualização e Aperfeiçoamento Profissional. O(A) 

candidato(a) deverá encaminhar toda a documentação listada abaixo e comprovante de 

pagamento de inscrição, por e-mail:nucleodeensino@igesdf.org.br, conforme prazo de 

inscrição no processo de seleção para o Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento 

Profissional em CIRURGIA CARDIOVASCULAR - MÓDULO I. 

A confirmação de inscrição será mediante ao pagamento por meio de depósito bancário na 

conta abaixo: 

Banco: 70 – BRB 

Agência: 0215 – HBDF 

Conta: 215.009.647-6 

CNPJ: 28.481.233/0001-72 

 

13- Documentos exigidos para inscrição: 

13.1 Formulário de Inscrição preenchido, com letra legível, datado e assinado; 

https://igesdf.org.br/
mailto:%20nucleodeensino@igesdf.org.br
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13.2 Comprovante de depósito bancário de pagamento da taxa de inscrição; 

13.3 Cópia legível do Documento de Identidade - RG; 

13.4 Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física -CPF; 

13.5 Cópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao Diploma 

de Graduação; 

13.6 Cópia legível do Comprovante de Residência; 

13.7 Cópia do comprovante de registro no Conselho Regional de Medicina no Distrito Federal. 

(Caso o candidato não tenha o comprovante de registro até a data final de inscrição, este 

mesmo documento poderá ser apresentado na data de matrícula deste Processo Seletivo). 

13.8 Certidão de Nada Consta do Conselho Profissional (Caso o candidato não tenha a 

Certidão de Nada consta do Conselho Profissional até a data final de inscrição, este mesmo 

documento poderá ser apresentado na data de matrícula deste Processo Seletivo). 

13.9 Cópia legível do Cartão de Vacina atualizado, especialmente as vacinas contra Difteria, 

Tétano e Hepatite B; 

13.10 Currículo Lattes - juntamente com a apresentação dos documentos (certificados e/ou 

declarações) comprobatórios das atividades constantes no Currículo Lattes. Site: 

http://lattes.cnpq.br/. 

 

14- Etapas da Seleção: 

14.1 O processo de seleção para o Programa de Treinamento em Serviço – Cirurgia 

Cardiovascular – Módulo I dar-se-á por meio de duas etapas: Análise Curricular (peso 1) e 

Entrevista (peso 2). 

14.2 Na Análise Curricular, os documentos comprobatórios serão analisados e valorados 

conforme tabela abaixo: 

Análise Curricular (X) 

Título Valor por Título 
Valor Máximo 

por Título 

Aproveitamento Geral do Curso de 
Medicina 

50% a 70% - 1 ponto 
de 71% a 90% - 3 pontos  
91% a 100% - 5 pontos 

5 pontos 

Conclusão de Curso de Graduação, 
realizado em Instituição de Ensino 
Superior autorizada pelo MEC, exceto 
Medicina. 

5 pontos por curso de 
graduação 

15 pontos 



 

 
Instituto de Gestão de Saúde do Distrito Federal  

SMHS – Área Especial – Quadra 101 – Brasília – DF. CNPJ: 28.481.233/0001-72  

Análise Curricular (X) 

Título Valor por Título 
Valor Máximo 

por Título 

Pós-Graduação Lato Sensu na Área da 
Saúde, realizada em Instituição de Ensino 
autorizada pelo MEC, com no mínimo de 
360 (trezentas e sessenta) horas e  
Stricto Sensu (mestrado e doutorado). 

1 ponto por curso de pós-
graduação lato sensu 
(máximo de 2 cursos), 5 
pontos por mestrado e 8 
pontos por doutorado. 

15 pontos 

Programa de Residência Médica, realizada 
em Instituição de Ensino autorizada pelo 
MEC. 

5 pontos por Programa 5 pontos 

Monitoria em disciplinas regulares da 
graduação em Medicina. 

1 ponto por semestre de 
Monitoria, comprovado pela 
Instituição (não é valido 
comprovação via professor). 

3 pontos 

Extensão extracurricular – curso de 
extensão na área médica com carga 
horária mínima de 10 horas. 

1 ponto por curso de 
extensão 

2 pontos 

Extensão extracurricular – estágios na 
área médica na atenção primária à saúde 
ou em área específica de 
cardiologia/cirurgia cardiovascular 
(período mínimo de 200 horas) 

5 pontos por estágio 5 pontos 

Participação em congressos, seminários, 
simpósios, fóruns e jornadas científicas 
como palestrante/coordenador. 

3 pontos por participação 15 pontos 

Participação em congressos, seminários, 
simpósios, fóruns e jornada científica na 
área médica. 

1 ponto por participação 10 pontos 

Comunicação em congressos, seminários, 
simpósios, fóruns e jornada científica, 
tanto na forma oral quanto na forma de 
painel, poster ou banner na área médica. 

2 pontos por participação 10 pontos 

Trabalhos na área médica publicados em 
periódicos indexados. 

3 pontos por trabalho 
publicado 

15 pontos 

Trabalhos na área médica publicados em 
periódicos (revista não indexada). 

2 pontos por trabalho 
publicado 

10 pontos 

Conclusão em iniciação científica, 
Programa Especial de Treinamento (PET) 
na área médica ou Ciências sem 
Fronteiras. 

5 Pontos por item.  5 pontos 

Participação em ligas acadêmicas, 
diretórios ou centros acadêmicos, 
diretórios de estudantes e associações de 
movimentos estudantis de medicina. 

1 ponto por participação 10 pontos 
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Análise Curricular (X) 

Título Valor por Título 
Valor Máximo 

por Título 

Organização de eventos científicos e 
participação em mesas redondas. 

1 ponto por organização e/ou 
participação 

5 pontos 

Membro de banca examinadora de 
Trabalho de Conclusão de Curso, em 
instituição de ensino superior autorizada 
pelo MEC. 

5 pontos por banca 5 pontos 

Aprovação em Cursos de Suporte 
Avançado de Vida. 

5 pontos por curso 5 pontos 

 

14.3 Na Entrevista, serão observados aspectos relacionados a conhecimentos, habilidades, 

atitudes e experiências relatadas e comprovadas, que serão pontuadas pela análise do que for 

apresentado e aprovado pela banca, seguindo os valores indicados no quadro a seguir: 

 

Aspectos Avaliativos 
Pontuação 

Máxima 

Pontualidade, postura e 
desenvoltura. 

10 pontos 

Fluência, confiança e entusiasmo. 10 pontos 

Conhecimento em Língua 
Estrangeira (leitura, escrita e fala). 

10 pontos 

Experiência Internacional útil ao 
Programa. 

10 pontos 

Habilidades em cargos de liderança, 
com resultados alcançados. 

10 pontos 

Efeitos e resultados de realizações 
profissionais. 

10 pontos 

Realizações sociais relacionadas ao 
Programa. 

10 pontos 

 

14.4 Conforme a pontuação atribuída, a Análise Curricular (X) poderá totalizar o máximo de 

140 pontos e a Entrevista (Y), 70 pontos. 

14.5 A pontuação final (PF) do Candidato será dada pela soma dos pontos, aplicados os 

respectivos pesos, expresso pela fórmula: PF = X + 2Y   

14.6 Os candidatos serão classificados por esse resultado da PF, podendo alcançar o valor 

máximo de 280 pontos. 
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14.7 Em caso de empate nesta pontuação, serão considerados como critérios de desempate:  

1º. Candidato mais velho, por dias de vida. 

E, permanecendo o empate: 

2º. Maior tempo de conclusão do curso de medicina, por dias de conclusão. 

 

15- Comprovante de conclusão: 

O certificado só será emitido ao treinando que cumprir, concomitantemente, as seguintes 

condições: 

I. frequência com, no mínimo, 75% da carga horária total do Treinamento, comprovada pela ficha 

de frequência devidamente assinada pelo treinando e atestada pelo supervisor do Treinamento; 

II. aproveitamento igual ou superior a "suficiente" na avaliação realizada pelo supervisor do 

Treinamento; 

III.  Ao final do programa o treinando deverá obrigatoriamente apresentar o comprovante de 

submissão do artigo científico à revista indexada. 

 

16- Cronograma de todas as etapas do processo seletivo 2021 

Cronograma de todas as etapas do processo seletivo 2021 

Etapas Período 

Período de Inscrições pelo Site 07/06/2021 a 17/06/2021 

Divulgação de Inscrições Deferidas 21/06/2021 

Divulgação do Resultado preliminar da Primeira Etapa: 

Análise Curricular 

24/06/2021 

 

Período de Interposição de recurso para resultado da 

Primeira Etapa: Análise Curricular (por e-mail)* 

01/07/2021 

Divulgação do Resultado Final da Primeira Etapa: 

Análise Curricular e Convocação para Entrevista 

05/07/2021 

 

Segunda Etapa: Entrevista 08/07/2021 

Divulgação do Resultado Preliminar da Segunda Etapa: 

Entrevista 

10/07/2021 

Período de Interposição de recurso para resultado da 

Segunda Etapa: Entrevista (por e-mail)** 

12/07/2021 
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Resultado final da Seleção 19/07/2021 

Convocação  para Matrícula e entrega de 

documentação do(a) Candidato(a) Aprovado(a) 

26/07/2021 

Início do Programa de Treinamento em Serviço 02/08/2021 

 

17- Coordenação: 

Tatiana Maia Jorge de Ulhôa Barbosa. 

 

Mais informações: 

E-mail para contato:nucleodeensino@igesdf.org.br 

 

 

Brasília, 07 de junho de 2021. 

 

 

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 

Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa 

Gerência de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nucleodeensino@igesdf.org.br
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Anexo I – Interposição de recursos das etapas do processo seletivo 

 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO CONTRA RECURSO 
 

 
Eu, _________________________________________________________________,  CPF nº 
_______________________, devidamente inscrito (a)no processo seletivo do programa de 
Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento Profissional em CIRURGIA CARDIOVASCULAR - 
MÓDULO I, venho, por meio deste, recorrer do resultado da (  ) Análise Curricular  (  ) Entrevista 
Pelos seguintes motivos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, de de2021. 

 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) 


