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Macaíba (RN), 19 de novembro de 2020 

 

 O candidato deve ter interesse em participar ativamente do processo ensino e aprendizagem para 

as profissões da saúde, com ênfase na integralidade do cuidado à saúde da pessoa com deficiência, 

com o objetivo de aproximar a formação profissional da prática na atenção à saúde e fortalecer a 

integração entre o ensino, a pesquisa e o trabalho. 

 O profissional selecionado contará com um ambiente de trabalho dotado da infraestrutura e dos 

equipamentos necessários para o adequado atendimento aos usuários, para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas e para a qualificação do treinamento em serviço com acesso às instalações do 

Centro de Educação e Pesquisa Anita Garibaldi (ANITA) e do Instituto Internacional de Neurociências 

Edmond e Lily Safra (IIN-ELS). 

 

Cargo: Técnico de Enfermagem (1 vaga) / Macaíba (RN)  
 

Requisitos: 

1. Curso Técnico de Enfermagem;  

2. Registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem;  

3. Experiência mínima de dois (2) anos em serviços de atenção ambulatorial e/ou de 

ultrassonografia e/ou eletroencefalografia.  

 

Atribuições do cargo incluem, mas não se limitam a: 

 

● Possuir habilidade técnica/científica para atuar na assistência de enfermagem de forma 

segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro; 

● Colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição; 

● Prestar a assistência nos serviços de acolhimento, mensuração de sinais vitais, medidas 

antropométricas, sala de vacina, cardiotocografia, eletroencefalograma, central de materiais 

e esterilização, auxiliar de ultrassonografia, organização de consultórios e atividades afins; 

● Atender às atribuições previstas na Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e no Decreto 

nº 94.406, de 8 de junho de 1987; 

● Seguir os preceitos éticos previsto pelo Código de Ética de enfermagem com base na 

Resolução n° 564/2017, de 6 de novembro de 2017. 

Processo Seletivo: 

 

Os candidatos que tenham interesse devem enviar para o e-mail: rh@isd.org.br sob o título: 

503- TÉCNICO DE ENFERMAGEM com os seguintes documentos: 

mailto:rh@isd.org.br
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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 

de técnico de enfermagem; 

Ic. O currículo e a carta de interesse devem ser enviados até o dia 26/11/2020. 

 

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 o dia 26/11/2020. 

 

III. Etapas do Processo Seletivo: 

 

IIIa) 19 a 26/11/2020 - Inscrição no processo seletivo.  

IIIb) 27/12 a 02/12 - Análise de currículos e cartas de intenção (eliminatória); 

IIIc) 03/12/2020 - Resultado da primeira etapa (Comunicação por e-mail aos selecionados); 

IIId) 07 a 09/12/2020 - 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 for enviada a documentação; 

IIIe) 22/12/2020 - Divulgação do resultado final por e-mail em devolutiva ao candidato selecionado e 

na página http://www.institutosantosdumont.org.br/oportunidades-carreira/ 

 

Informações adicionais: 

 

Vaga extensiva a pessoas com deficiência (PCD). Regime de contratação CLT (44h/semana) em horário 

a definir: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h, Salário de R$ 1.899,39. 

Prazo para envio de currículos e cartas de intenção: 26/11/2020 para o e-mail: rh@isd.org.br 

 

 

Coordenação de Recursos Humanos  

Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont  
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