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Macaíba (RN), 11 de novembro de 2021 

 

 O Centro Especializado em Reabilitação (CER) do Instituto Santos Dumont (ISD) abre 

vaga para Preceptor Multiprofissional Fonoaudiólogo com interesse em atuar na 

habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência atendidas no Centro de Educação e 

Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (Anita) e Instituto Internacional de Neurociências Edmond 

e Lily Safra (IIN-ELS), ambas unidades do ISD localizadas em Macaíba. 

 O profissional selecionado terá acesso a infraestrutura e equipamentos do Anita e IIN-

ELS onde deverá se envolver nas atividades de assistência à saúde e ensino com ênfase na 

integralidade do cuidado à saúde da pessoa com deficiência e atuar prioritariamente nas 

Clínicas de Doença de Parkinson e Lesão Medular Adulto, mas poderá ser necessário 

que atue na assistência e cuidados às demais pessoas com deficiências atendidas no Centro 

Especializado em Reabilitação. 

 Terá acesso a um ambiente crescente de pesquisa e inovação e poderá se integrar aos 

pesquisadores e laboratórios em projetos de pesquisa científica. 

   

Cargo: Preceptor Multiprofissional - Fonoaudiólogo (01 vaga)  

 

Requisitos: 

 

1. Comprovação de Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia reconhecido 

pelo Ministério da Educação (MEC); 

2. Registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia para o início das 

atividades profissionais; 

3. Comprovação de dois anos de experiência profissional assistencial em 

Fonoaudiologia com ênfase nas áreas de Voz, Motricidade Oral e Disfagia no 

público adulto e em idosos que apresentem comprometimentos neurológicos 

ocasionados por Doença de Parkinson ou Lesão Medular; 

4. Participação comprovada em curso(s) de formação continuada nas áreas de 

Motricidade Orofacial e Disfagia. 

Atribuições do cargo incluem, mas não se limitam a:  
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● Contribuir com planejamento, programação e monitoramento de ações que estejam 

diretamente relacionadas aos indicadores institucionais de qualidade e do Contrato 

de Gestão ISD/MEC 

 

● Atividades de assistência à saúde, integrando as equipes multidisciplinares, nas 

Clínicas: 

 

 

Doença de Parkinson 

Lesão Medular Adulto 

 

Para cumprir os requisitos acima é necessário que o candidato tenha conhecimento e 

experiência em: 

 

○ Reabilitação de Pessoas com Doença de Parkinson e Lesão Medular; 

○ Conhecer e aplicar métodos de avaliação e intervenção da Fonoaudiologia 

com ênfase na Voz, Motricidade Orofacial e Disfagia; 

○ Indicar e utilizar Tecnologias assistivas, órteses e cadeiras de rodas; 

○ Aplicar avaliação e intervenção com ênfase na Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF); 

○ Elaborar Projeto Terapêutico Singular (PTS) para metas a curto, médio e longo 

prazo. 

 

● Exercer a preceptoria para graduandos e residentes, assumindo o papel de 

educador(a) para o desempenho de todas as atividades da prática interprofissional 

compartilhando o trabalho assistencial em todas as atividades atribuídas aos 

discentes. 

 

● Integrar-se às atividades de ensino do ISD: 

 

 

○ Programa de Residência Multiprofissional no Cuidado à Saúde da Pessoa com 

Deficiência e programas conveniados; 

○ Programa de Mestrado em Neuroengenharia do IIN-ELS; 
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○ Ensino de graduação de cursos da área da saúde. 

 

● Participar da realização de pesquisas clínicas e produção de publicações científicas 

 

Recomendamos que os candidatos se informem sobre o Instituto Santos Dumont e 

suas principais ações: 

 

○ Instituto Santos Dumont (acessível em: www.institutosantosdumont.org.br)  

○ Programas institucionais do ISD (acessível em: 

http://www.institutosantosdumont.org.br/wp-content/uploads/2021/01/PLANO-

DIRETOR-ISD-2021-2030.pdf) 

○ Centro Especializado em Reabilitação do Centro de Educação em Pesquisa em 

Saúde Anita Garibaldi (acessível em: 

http://www.institutosantosdumont.org.br/unidades/saude-anita-garibaldi/) 

○ Programa de Residência Multiprofissional nos Cuidados à Pessoa com Deficiência 

(acessível em: http://www.institutosantosdumont.org.br/residencia-multiprofissional/) 

○ Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra (acessível em: 

http://www.institutosantosdumont.org.br/instituto-neurociencias/) 

○ Programa de Mestrado em Neuroengenharia (acessível em: 

http://www.institutosantosdumont.org.br/pos-graduacao-neuroengenharia/) 

Processo Seletivo: 

 

Os candidatos que tenham interesse devem enviar e-mail para: selecao@isd.org.br 

sob o título: SELEÇÃO-FONOAUDIOLOGIA e anexar os seguintes documentos obrigatórios 

até a data limite de 30/11/2021: 

 

I. Currículo em arquivo PDF; 

II. Carta de interesse na qual deve descrever sua motivação em trabalhar no Centro 

Especializado em Reabilitação vinculado ao ISD; assim como, porque seu perfil é o adequado 

ao cargo e como pode contribuir para as Clínicas de Lesão medular adulto e Doença de 

Parkinson; 

III. Apresentar um plano de trabalho, com até 3.000 caracteres.  

 

http://www.institutosantosdumont.org.br/
http://www.institutosantosdumont.org.br/wp-content/uploads/2021/01/PLANO-DIRETOR-ISD-2021-2030.pdf
http://www.institutosantosdumont.org.br/wp-content/uploads/2021/01/PLANO-DIRETOR-ISD-2021-2030.pdf
http://www.institutosantosdumont.org.br/unidades/saude-anita-garibaldi/
http://www.institutosantosdumont.org.br/residencia-multiprofissional/
http://www.institutosantosdumont.org.br/instituto-neurociencias/
http://www.institutosantosdumont.org.br/pos-graduacao-neuroengenharia/
mailto:selecao@isd.org.br
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 É desejável, mas não é obrigatório que o candidato solicite CARTAS DE 

RECOMENDAÇÃO (máximo de duas cartas de recomendação) de profissionais da mesma 

área ou de áreas correlatas. As cartas de recomendação devem ser enviadas 

diretamente pelo(s) recomendante(s) ao e-mail: selecao@isd.org.br com o título NOME 

DO CANDIDATO - FONOAUDIOLOGIA até o dia 30/11/2021. 

Cronograma do Processo Seletivo: 

 

De 11 a 30/11/2021 - Inscrição no processo seletivo e envio de currículo e cartas de intenção 

De 01 a 06/12/2021 - Análise de currículo e cartas de intenção (eliminatória); 

Até o dia 07/12/2021- Resultado da primeira etapa (comunicação por e-mail aos 

selecionados); 

De 08 a 20/12/2021 - 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. A depender do andamento do 

processo e da decisão da comissão de seleção, pode haver inclusão de etapa adicional, de 

simulação prática, como critério de desempate;  

Dia 22/12/2021 - Divulgação do resultado 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 dentre os dias de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. 

 

Salário de R$ 2.907,03.  

 

Coordenação Administrativa e de Recursos Humanos  

Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont  

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

