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Cargo: Preceptor médico - Neurologia (1 vaga) / Macaíba (RN)
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 equipe multidisciplinar no atendimento transversal às pessoas (crianças,
adultos e idosos) portadoras de epilepsias graves ou refratárias e reabilitação neurológica.
Supervisionar alunos de graduação e pós-graduação, residentes médicos e multiprofissionais
durante os atendimentos;
Capacitar-se com auxílio do Instituto Santos Dumont para utilizar tecnologias e técnicas de
reabilitação, neuromodulação, interface cérebro-máquina e robótica.
Requisitos:
Comprovação de Ensino Superior Completo em Medicina, com diploma fornecido por
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC; ter certificado de conclusão de Residência
Médica em neurologia reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM); Título de
Especialista em neurologia reconhecido pela Academia Brasileira de Neurologia; Título de Especialista
em neurofisiologia reconhecido pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia clínica ; Registro
profissional junto ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte; experiência com
ambulatório de epilepsias refratárias adulto e infantil de no mínimo um ano; preferencialmente com
Mestrado e/ou Doutorado (concluído ou em andamento com comprovação por histórico escolar ou
ata de qualificação) em neurologia ou áreas afins com projeto de pesquisa ou dissertação/tese que
envolva neurologia; experiência em docência e/ou preceptoria.
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Atribuições do cargo incluem, mas não se limitam a:
•
•

•

•

•

Atuar em centro de reabilitação para pessoas com doenças e condições neurológicas;
Atuar junto as Clínicas que compões o Centro de Reabilitação do ISD para diagnóstico e
tratamento das pessoas com epilepsias, notadamente as epilepsias refratárias, incluindo
realização de exame de eletroencefalografia e vídeo-eletroencefalografia em adultos e
crianças;
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 à epileptologia de
adultos e crianças;
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).
Vaga extensiva a pessoas com deficiência (PCD).

Processo Seletivo:
Os candidatos que tenham interesse devem enviar 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 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
e como pode contribuir para a Clínica de Epilepsia.
Ic. O currículo e a carta de interesse devem ser enviados ao e-mail: rh@isd.org.br até o dia
18/09/2019.

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 e-mail: rh@isd.org.br
pelo(s) recomendante(s) até o dia 18/09/2019.
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III. Etapas do Processo seletivo:
1) Dia 11 a 18/09/2019 - Inscrição no processo seletivo. Análise de currículos e cartas de intenção
(eliminatória);
2) Dia 20/09/2019, resultado da primeira etapa. (Comunicação por e-mail aos inscritos)
3) Dia 26/09/2019, 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 e divulgação no site ISD.
3) Dia 27/09/2019, divulgação do resultado para início imediato.
Informações adicionais:
Vaga extensiva a pessoas com deficiência (PCD). Regime de contratação CLT (10h/semana) em horário
a definir: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Salário de R$ 3.406,08. Prazo para envio de
currículos e cartas de intenção: 18/09/2019. E-mail: rh@isd.org.br
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