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O Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS) oferece cenários de práticas 
para a formação de estudantes de graduação, residências médicas e multiprofissionais, 
profissionais e pesquisadores nas ciências da saúde e áreas afins. 

A educação e o trabalho interprofissional em saúde desenvolvidos no CEPS Anita Garibaldi 
buscam a reorientação da formação e do modelo de atenção à saúde na perspectiva da 
integralidade e da humanização do cuidado, da valorização dos usuários e suas necessidades 
como elementos fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Localizado em Macaíba, no Rio Grande do Norte, o CEPS Anita Garibaldi está inserido no SUS 
como serviço de referência ambulatorial para a atenção multidisciplinar à saúde materno-
infantil e para reabilitação auditiva, física e intelectual, na proposta de Educação Baseada na 
Comunidade. 

 

Cargo: Enfermeiro(a) (1 vaga) / Macaíba (RN) 

Requisitos:  

 O(a) candidato(a) deve possuir graduação em Enfermagem em instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC; Especialização e/ou Residência em uma das três áreas a saber: 

Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde Materno-infantil ou Reabilitação; preferencialmente 

com Mestrado e/ou Doutorado em Enfermagem ou áreas afins ou fase de conclusão do 

Mestrado e/ou Doutorado (comprovação mediante aprovação em  Exame de Qualificação); 

experiência comprovada, mínima de 02 anos, em atividades clínicas em Enfermagem 

Pediátrica/Reabilitação; experiência em docência e/ou preceptoria na área de saúde da Criança 

e do Adolescente/Reabilitação. As competências específicas do enfermeiro(a) incluem aquelas 

descritas nos Regulamentos n° 123/2011 e 125/2011, ambos do Conselho Federal de 

Enfermagem, publicado no Diário Oficial da União n° 35, de 18 de fevereiro de 2011.  

Atribuições do cargo:  

Os profissionais devem estar aptos a fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 

trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem 

estar aptos a serem gestores ou líderes na equipe de saúde, desenvolver atividades clínicas e de 

ensino, pesquisa e extensão voltadas para a graduação e pós-graduação nas profissões da saúde, 

na atenção integral à saúde da criança e do adolescente; bem como na atenção à saúde das 

pessoas com deficiência, no âmbito da enfermagem em reabilitação; atuar junto às atividades 

de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde e de Educação para Ação Social e 

Comunitária desenvolvidas pelo Instituto Santos Dumont. 
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Processo Seletivo: 

 Os candidatos que tenham interesse na vaga devem enviar submissão para o e-mail: 

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 para trabalhar no Centro de 

Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS) vinculado ao Instituto Santos Dumont 

(www.institutosantosdumont.org.br); assim como, por que seu perfil é o adequado ao cargo. 

ATENÇÃO: O currículo e a carta de interesse devem ser enviados ao e-mail: rh@isd.org.br até 

o dia 27/07/2018. 

II. Documentações desejáveis (não obrigatórias): 

IIa. Cartas de recomendação de profissionais da área ou de áreas correlatas (máximo de duas 

cartas de recomendação). 

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 e-

mail que enviar a documentação 

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. Salário: R$ 4.171,56. Prazo para 

envio de currículos e cartas de intenção: 27/07/2018.E-mail: rh@isd.org.br 

 

Cronograma do processo seletivo: 

23/07/2018 a 27/07/2018 - Período de Inscrição 
30/07/2018 a 03/08/2018 - Primeira fase (análise curricular) 
03/08/2018 - Resultado da primeira fase e convocação para entrevistas 
06/08/2018 a 08/08/2018 - entrevistas 
13/08/2018 - Resultado final (http://www.institutosantosdumont.org.br/oportunidades-
carreira/) 
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