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O Instituto Santos Dumont (ISD) foi habilitado pelo Ministério da Saúde para o
funcionamento do seu Centro Especializado em Reabilitação (CER) e contratará profissionais
de saúde interessados a se juntar a sua atual equipe e atuarem no estado da arte em
reabilitação.
O Centro Especializado em Reabilitação é um projeto conjunto do Centro de Educação
e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS) e do Instituto Internacional de Neurociências
Edmond e Lily Safra (IIN-ELS), unidades do ISD localizadas em Macaíba/RN.
Os profissionais selecionados contarão com um ambiente adequado para os
atendimentos aos pacientes, equipamentos modernos e tecnologias em desenvolvimento,
notadamente nas áreas de reabilitação, neuromodulação e interface cérebro-máquina.
O candidato deve ter interesse em:
Trabalhar com reabilitação neurológica de pessoas (crianças, adolescente e adultos)
acometidos por pelo menos uma das seguintes condições: Transtorno do Espectro do
Autismo, Epilepsia, Microcefalia, Parkinson e Deficiência Auditiva;
Supervisionar alunos de graduação e pós-graduação, residentes médicos e multiprofissionais
durante os atendimentos;
Ter interesse em se capacitar para utilizar tecnologias e técnicas de reabilitação robótica,
neuromodulação e interface cérebro-máquina.

Cargo: Terapeuta Ocupacional (1 vaga) / Macaíba (RN)
Requisitos:
Comprovação de Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional reconhecido pelo
Ministério da Educação (MEC); Comprovação de, no mínimo, dois (2) anos de experiência
profissional clínica em Terapia Ocupacional com ênfase na avaliação e intervenção do
desempenho ocupacional do neurodesenvolvimento, percepto-cognitivo e sensórioperceptivo de bebês, crianças e adolescentes inseridos no Transtorno do Espectro do Autismo
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ou acometidos por lesões neurológicas adquiridas ou congênitas; participação comprovada
em curso(s) de formação continuada nas áreas de Neurodesenvolvimento e/ou Autismo e/ou
Integração Sensorial e/ou áreas afins.
Atribuições do cargo incluem, mas não se limitam a:
● Atuar em centro de reabilitação para pessoas com doenças e condições neurológicas; atuar
junto aos programas institucionais do ISD: Educação e Trabalho Interprofissional (PISD 3),
Mestrado em Neuroengenharia (PISD 4) e de Educação para Ação Social e Comunitária (PISD
5) desenvolvidos pelo Instituto Santos Dumont (ISD);
● Conhecer o processo de desenvolvimento neuropsicomotor desde o nascimento até a
segunda infância;
● Conhecer a importância do ambiente, das características intrínsecas do indivíduo e da tarefa
para a emergência do comportamento motor;
● Elaborar plano terapêutico a curto prazo e realizar avaliações objetivas periódicas; conduzir
grupos de orientações aos usuários do CEPS/CER para potencializar as habilidades
ocupacionais e o desempenho em atividades de vida diária de crianças na primeira e segunda
infância;
● Avaliar e intervir em pacientes acometidos por lesões neurológicas adquiridas ou
congênitas, portadores de doenças neuromusculoesqueléticas e síndromes diversas com
habilidade de realizar avaliação e intervenção da Terapia Ocupacional, abordando todos os
domínios de saúde preconizados pela Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF), considerando componentes relacionados à Estrutura e Função do
Corpo, Atividade e Participação, além dos fatores pessoais e ambientais que devem ser
investigados e abordados para otimizar a funcionalidade e inserção social da criança;
● Auxiliar no processo de diagnóstico diferencial em equipe multiprofissional do Centro de
Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi;
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● Realizar avaliação de problemas de processamento sensorial, práxis e participação social da
criança nos casos de TEA;
● Intervenção nos casos de Transtorno do Espectro do Autismo com habilidade para utilizar
métodos e estratégias de integração sensorial, para tratar disfunções sensoriais que
interfiram no desempenho das atividades da vida diária, escolar, no convívio social e em
questões emocionais desencadeadas por alterações sensoriais;
● Participar de grupos psicoeducativos com pais e familiares, atuando individualmente e/ou
em grupo interdisciplinar;
● Conhecer e aplicar instrumentos objetivos de avaliação, padronizados para populações
específicas, com o objetivo de avaliar quantitativamente a funcionalidade da criança, bem
como avaliar o efeito da intervenção a curto, médio e longo prazo;
● Desenvolver ações de intervenção considerando as possíveis adaptações nos diferentes
ambientes que a criança vive como casa, clínica e escola, para favorecer a independência e o
desempenho;
● Saber realizar a prescrição de órteses para membros superiores, bem como de tecnologia
assistiva, para promoção de funcionalidade e independência no processo de habilitação e
reabilitação;
● Utilizar técnicas e abordagens terapêuticas adequadas para facilitação e promoção do
brincar e da função motora de membros superiores;
● Planejar execução de programas terapêuticos interdisciplinares de habilitação e
reabilitação, pautados nas diretrizes de atenção à saúde do Ministério da Saúde e da
Organização Mundial de Saúde.
● Ter interesse em atuar na Equoterapia como modalidade terapêutica e educacional para
crianças autistas, bem como disponibilidade para realizar o curso básico e avançado de
Equoterapia, promovido pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL).
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● Desenvolver atividades clínicas e de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a graduação
e pós-graduação nas profissões da saúde, com ênfase na atenção integral aos pacientes
acometidos por condições neurológicas;
Processo seletivo:
Os candidatos que tenham interesse devem enviar para o email: rh@isd.org.br com
os seguintes documentos:
I.

Documentações obrigatórias
Ia. Currículo em arquivo PDF;
Ib. Carta de interesse na qual deve descrever sua motivação em trabalhar no Centro

Especializado em Reabilitação vinculado ao Instituto Santos Dumont (mais informações sobre
o Instituto Santos Dumont na página: www.institutosantosdumont.org.br); assim como,
porque seu perfil é o adequado ao cargo.

ATENÇÃO: O currículo e a carta de interesse devem ser enviados ao email:

rh@isd.org.br até o dia 25/10/2017.
II.

Documentações desejáveis (não obrigatórias):

IIa. Cartas de recomendação de profissionais da área ou de áreas correlatas (máximo
de duas cartas de recomendação).
ATENÇÃO: As cartas de recomendação devem ser enviadas diretamente ao email:

cer@isd.org.br pelo(s) recomendande(s) até o dia 25/10/2017.
III. Etapas do Processo seletivo:
1)

Análise de currículos e cartas de intenção (eliminatória);

2)

Entrevista (presencial ou por teleconferência). Somente os candidatos

selecionados na etapa anterior (eliminatória) participarão desta etapa. A comunicação será
feita através do email que enviar a documentação
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3) Divulgação do resultado para início imediato.
Informações adicionais:
Vaga extensiva a pessoas com deficiência (PCD). Regime de contratação CLT (20h/semana)
em horário a definir: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 18h. Prazo para envio de
currículos e cartas de intenção: 25/10/2017 E-mail: rh@isd.org.br

