Centro de Educação e
Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi Rodovia
RN 160, 2.010 – Distrito de Jundiaí
CEP 59280-970 | Macaíba/RN
+55 (84) 3271.3311

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: Preceptor Multiprofissional - Terapeuta Ocupacional (1 vaga) /
Macaíba (RN)
Requisitos:
1. Comprovação de Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional reconhecido pelo
Ministério da Educação (MEC);
2. Comprovação de, no mínimo, dois (2) anos de experiência profissional clínica em
Terapia Ocupacional com ênfase na avaliação e intervenção de pessoas
diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo ou acometidas por Epilepsias.
3. Participação comprovada em curso(s) de formação continuada nas áreas de
Neurodesenvolvimento e/ou Autismo e/ou Epilepsias e/ou Integração Sensorial.
Atribuições do cargo incluem, mas não se limitam a:
●

Conhecer e aplicar métodos de avaliação e intervenção da Terapia Ocupacional com ênfase
no processamento e integração sensorial;

●

Conhecer e aplicar métodos de avaliação e intervenção da Terapia Ocupacional integrados
aos domínios da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF);

●

Elaborar Plano Terapêutico Singular (PTS) considerando metas a curto, médio e longo prazo;
conduzir grupos de intervenção para potencializar habilidades ocupacionais e o desempenho
em atividades de vida diária de pessoas com Autismo ou Epilepsias;
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●

Conhecer o percurso do neurodesenvolvimento de pessoas com diagnóstico de Autismo ou
acometidas por Epilepsias;

●

Atuar junto aos projetos institucionais de caráter interdisciplinar nas áreas de habilitação e
reabilitação de pessoas com deficiência intelectual ou motora;

●

Atuar junto aos programas institucionais do Instituto Santos Dumont;

●

Atuar como preceptor multiprofissional em atividades de reabilitação, de ensino, pesquisa e
extensão voltadas para a graduação e pós-graduação nas profissões da saúde, com ênfase na
atenção integral à saúde de pessoas com Autismo ou Epilepsia;

●

Saber realizar a prescrição de órteses para de membros superiores, bem como de tecnologia
assistiva para promoção de funcionalidade e independência dos usuários.

●

Participação e colaboração em reuniões institucionais de equipe e em reuniões e eventos
externos ao Anita Garibaldi;

●

Planejamento de ações e metodologias de ensino em serviço;

●

Exercer a função de preceptor de referência para o(s) graduando(s) e residente(s) no
desempenho das atividades de prática profissional vivenciadas no cotidiano da atenção e
gestão em saúde do Anita Garibaldi;

●

Planejamento, execução e avaliação de eixos teóricos e teórico-práticos multidisciplinares das
clínicas do Autismo e Epilepsia, vinculados ao Programa de Residência Multiprofissional no
Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência - RMCSPD;

●

Participar e, quando necessário, aprimorar a avaliação da implementação do Projeto
Pedagógico (PP) do Programa RMCSPD;

●

Orientar e acompanhar, com suporte do(s) tutor(es), o desenvolvimento do plano de
atividades teórico-práticas e práticas do residente RMCSPD, devendo observar as diretrizes
do PP;

●

Elaborar, com suporte do(s) tutor(es) e demais preceptores da área de concentração, as
escalas de plantões e de férias do residente RMCSPD, acompanhando sua execução;

●

Facilitar a integração do(s) residente(s) RMCSPD e externos com a equipe de saúde, usuários
(indivíduos, família e grupos) e estudantes dos diferentes níveis de formação profissional na
saúde que atuam no campo de prática;

●

Participar, junto com o(s) graduando(s), residente(s) e demais profissionais envolvidos no
Programa RMCSPD, das atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à
produção de conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e serviço para qualificação
do SUS;
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●

Proporcionar o desenvolvimento de competências profissionais e de comunicação previstas
no PP do Programa RMCSPD, encaminhando-os ao(s) tutor(es), quando se fizer necessário;

●

Proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo avaliativo do graduando (s) e
residente(s), com periodicidade máxima bimestral;

●

Articular práticas profissionais de ensino, pesquisa e extensão com preceptores médicos ou
multiprofissionais, bem como orientadores de outras instituições;

●

Orientar e avaliar Trabalhos de Conclusão de Residência (TCRs) do Programa RMCSPD,
conforme as regras estabelecidas no Regimento Interno da COREMU, respeitada a exigência
mínima de titulação de Mestre;

●

Auxiliar o fomento de publicações científicas vinculadas aos programas e projetos
institucionais.

Processo Seletivo:
Os candidatos que tenham interesse devem enviar para o e-mail: rh@isd.org.br sob o título:
505-TERAPEUTA OCUPACIONAL 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 as Clínicas de Reabilitação Intelectual (Autismo e Epilepsia);
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 26/11/2020.
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III. Etapas do Processo Seletivo:
IIIa) 19 a 26/11/2020 - Inscrição no processo seletivo.
IIIb) 03 a 09/12/2020 - Análise de currículos e cartas de intenção (eliminatória);
IIIc) 10/12/2020- Resultado da primeira etapa (Comunicação por e-mail aos selecionados);
IIId) 14 a 16/12/2020 - 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 (20h/semana) em horário
a definir: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, Salário de R$ 2.795,22.
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

