
EDITAL Nº 06/2023 – RH/ISD, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AS
MODALIDADES DE BOCHA E ATLETISMO

O Instituto Santos Dumont (ISD) torna público a abertura das inscrições para o
processo seletivo com objetivo de preencher 02 (duas) vagas para o cargo de Estagiário(a)
de Educação Física para as Modalidades de Bocha e Atletismo no Centro de Referência
Paralímpico ISD em Macaíba.

1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O Instituto Santos Dumont (ISD) é uma Organização Social privada sem fins lucrativos
com contrato de gestão com o Ministério da Educação. Localizado no município de
Macaíba, o ISD conta com uma abordagem interdisciplinar para oferecer um Programa de
Residência Multiprofissional para Reabilitação da Pessoa com Deficiência e um Programa
de Pós-Graduação em Neuroengenharia (PPGN). O Centro de Referência Paralímpico ISD
em Macaíba é uma colaboração do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) com o Instituto
Santos Dumont. O CPB é a entidade gestora das modalidades paralímpicas no Brasil.

1.2. O(a) estudante selecionado(a) para o cargo de Estagiário(a) de Educação Física atuará
na quadra de Bocha e Atletismo no Centro de Referência Paralímpica ISD em Macaíba,
Rod. RN-160, km 1.5, Macaíba-RN.

1.3. As comunicações sobre os atos do processo seletivo, incluindo eventuais convocações
para entrevistas, serão feitas por e-mail através do endereço fornecido pelo(a) candidato(a)
no ato da inscrição. O ISD e a Comissão de Seleção não se responsabilizam por erros
decorrentes de endereços de e-mail incorretos informados por candidatos(as), nem pelo
não recebimento das mensagens por problemas ou bloqueios em suas respectivas contas
de e-mail.

2. DAS VAGAS E REGIME DE CONTRATAÇÃO

2.1. O presente Edital visa o preenchimento de 02 (duas) vagas para o cargo de
Estagiário(a) de Educação Física.
2.2. O(a) candidato(a) classificado(a) será chamado(a) para atuar de imediato.
2.3. O regime de contratação será feito pelo Centro Paralímpico Brasileiro. A carga horária é
de 30h semanais, sendo 6 horas diárias, em horário a combinar, de segunda à sexta-feira,
das 8h às 17h, no Centro de Referência Paralímpico ISD.
2.4. A contratação se dará por um período experimental de até 90 (noventa) dias. Superado
esse prazo e mediante avaliação positiva de desempenho, o contrato terá vigor até 31 de
dezembro de 2024, podendo ser prorrogado.
2.5. Não havendo candidatos(as) inscritos(as) e/ou selecionados(as), o Edital poderá ser
reaberto posteriormente.
2.6. A vaga ofertada neste Edital é extensiva a pessoas com deficiência (PCD).



3. DOS REQUISITOS E DAS ATRIBUIÇÕES

3.1. São requisitos básicos exigidos para todos(as) os(as) candidatos(as):
i. Cursar Graduação em Educação Física a partir do 4o período;
ii. Ter interesse em atuar com Paradesporto, especialmente nas seguintes áreas:

a. Bocha adaptada;
b. Atletismo adaptado.

iii. Ter interesse em atuar com equipe multiprofissional do ISD;
iv. Ter interesse e disponibilidade para atuar em atividades de ensino, pesquisa e

extensão relacionadas ao Paradesporto.

3.3. São atribuições:
i. Atuar com a equipe de saúde multiprofissional do ISD para desenvolver a prática

dos esportes Paralímpicos, Bocha e Atletismo;
ii. Treinar atletas desde a base até o alto rendimento sob supervisão do Profissional de

Educação Física;
iii. Contribuir na construção e desenvolvimento de cursos e materiais didáticos;
iv. Participar de atividades institucionais;
v. Contribuir na elaboração de relatório mensal;

vi. Seguir todas as recomendações do Manual de Procedimentos dos Centros de
Referência do CPB.

4. DO PERÍODO E DA FORMA DE INSCRIÇÃO

4.1. Os(as) candidatos(as) devem se inscrever através do link:
https://forms.gle/2TJWk4wXS1FfdGjm6

4.2. Documentos obrigatórios no ato da inscrição:
i. Carta de intenção: a) intenção de atuar no Centro de Referência Paralímpico ISD;

b) como suas habilidades contribuem para o desenvolvimento do Centro de
Referência Paralímpico ISD.

ii. Curriculum vitae: histórico educacional, experiência de trabalho, soft skills, projetos
com esporte adaptado.

iii. Duas cartas de recomendação confidenciais: devem ser enviadas diretamente
pelos recomendantes para o email selecao@isd.org.br com título CARTA DE
RECOMENDAÇÃO - NOME DO CANDIDATO. As cartas de recomendação têm um
peso substancial em nossas decisões. Sugestão mínima de itens na carta de
recomendação: tempo de contato com o candidato e em qual atividade;
qualificações do candidato; qualificações em atividades esportivas com pessoas com
deficiência; cumprimento de atividades e relatórios; aspectos profissionais e
pessoais para trabalho em equipe.

4.3. Somente serão homologadas as inscrições que cumprirem todos os requisitos previstos
neste Edital.

https://forms.gle/2TJWk4wXS1FfdGjm6
mailto:selecao@isd.org.br


4.4. Etapas do processo de seleção:

1a fase: Avaliação Curricular (caráter eliminatório) – análise da carta de intenção,
currículo e cartas de recomendação;

2a fase: Entrevista presencial avaliação da adequação do candidato para a vaga.

4.5. Cronograma:

Etapa Período ou Data

Período de inscrições Até 24/02/2023

Convocação, por email, dos(as) aprovados(as) para a 2ª
fase*

03/03/2023

Período de entrevistas De 06 a 08/03/2023

Convocação, por email, da pessoa selecionada** 13/03/2023
*Apenas os convocados para entrevista serão contatados.
** Apenas a pessoa selecionada será contatada.

5. DOS PROVENTOS E BENEFÍCIOS

5.1. Proventos: salário para 30h de acordo com a Portaria Nº 63/2021 do Centro
Paralímpico Brasileiro para Professor de Educação Física, R$ 1.171,80.

5.2. Benefícios:
i. Vale transporte
ii. Ônibus fretado para o trajeto Natal-Macaíba-Natal pelo ISD


