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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: Preceptor Médico – Ortopedista Pediátrico (1 vaga) / Macaíba (RN) 
 
Requisitos: 
 

1. Comprovação de Ensino Superior Completo em Medicina, com diploma fornecido por 

Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC; 

2. Certificado de conclusão de Residência Médica em Ortopedia reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM);  

3. Título de Especialista em Ortopedia reconhecido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia (SBOT);  

4. Registro profissional junto ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte; 

5. Experiência com ambulatório de ortopedia pediátrica, especialmente em relação às desordens 

neuromotoras. Participação comprovada em curso(s) de formação continuada na área da 

Ortopedia Pediátrica. 

 

Atribuições do cargo incluem, mas não se limitam a: 
 

● Planejar, coordenar, avaliar e executar atividades relacionadas ao atendimento às crianças e 

adolescentes, estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e/ou cirúrgica 

adequados e alinhados às demandas da família; 

● Atuar em equipe multiprofissional, junto às Clínicas da Lesão Medular Infantil (LMI), 

Microcefalia e Neurodesenvolvimento que compõe o Centro de Reabilitação do ISD para 

diagnóstico e reabilitação das crianças e adolescentes dessas clínicas; 

● Atuar na prevenção, vigilância e tratamento das complicações musculoesqueléticas que 

podem acometer as crianças e adolescentes nas clínicas da LMI, Microcefalia e do 

Neurodesenvolvimento; 
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● Desenvolver atividades clínicas, de ensino, pesquisa e extensão voltadas 

para a graduação e pós-graduação nas profissões da saúde, com ênfase na atenção integral 

aos pacientes com LMI, Microcefalia e desordens neuromotoras diversas; 

● Oferecer orientações às equipes multiprofissionais dos pontos de atenção da Rede SUS para o 

cuidado à saúde da criança com LMI, Microcefalia e com desordens neuromotoras diversas e 

de sua família nos diferentes pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência; 

● Participação e colaboração em reuniões institucionais de equipe e em reuniões e eventos 

externos ao Anita Garibaldi; 

● Atuar junto aos programas institucionais do Instituto Santos Dumont; 

● 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; 

● Execução e avaliação de eixos teóricos e teórico-práticos multidisciplinares das clínicas de LMI, 

Microcefalia e Neurodesenvolvimento, vinculados ao Programa de Residência 

Multiprofissional no Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência - RMCSPD; 

● 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; 

● 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. 

● Vaga extensiva a pessoas com deficiência (PCD). 
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Processo Seletivo: 
 

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

507 – ORTOPEDISTA 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 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. 

 
 

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/ 

 

 

 

 

 

mailto:rh@isd.org.br
mailto:rh@isd.org.br
http://www.institutosantosdumont.org.br/oportunidades-carreira/


 

 

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 
www.institutosantosdumont.org.br 

 

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 17h, Salário de R$ 2.671,08.  

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