O Instituto Santos Dumont (ISD) foi habilitado pelo Ministério da Saúde para o
funcionamento do seu Centro Especializado em Reabilitação (CER) e contratará
profissionais de saúde interessados a se juntar a sua atual equipe e atuarem no estado da
arte em reabilitação.
O Centro Especializado em Reabilitação é um projeto conjunto do Centro de
Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS) e do Instituto Internacional de
Neurociências Edmond e Lily Safra (IIN-ELS), unidades do ISD localizadas em Macaíba
(RN).
Os profissionais selecionados contarão com um ambiente adequado para os
atendimentos aos pacientes, equipamentos modernos e tecnologias em desenvolvimento,
notadamente nas áreas de reabilitação, neuromodulação e interface cérebro-máquina.
O candidato deve ter interesse em:

Trabalhar com reabilitação neurológica de pessoas (crianças e adultos) acometidos por
pelo menos uma das seguintes condições: Microcefalia, Transtorno do espectro autista,
Epilepsia, Parkinson, Lesão medular e Deficiência auditiva;
Supervisionar alunos de graduação e pós-graduação, residentes médicos e
multiprofissionais durante os atendimentos;
Capacitar-se para utilizar tecnologias e técnicas de reabilitação robótica, neuromodulação
e interface cérebro-máquina.

Cargo: Fonoaudiólogo - Atenção Fonoaudiológica nas
Deficiências auditivas (4 vagas) / Clínica: Diagnóstico da
Deficiência auditiva; e Habilitação/Reabilitação dos
portadores dos diversos graus de deficiência auditiva /
Macaíba (RN)
Requisitos:
Graduação em Fonoaudiologia em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;
experiência profissional comprovada de, no mínimo, dois (2) anos, em atividades clínicas
na área da avaliação, diagnóstico, habilitação/reabilitação e orientação de pessoas com

www.institutosantosdumont.org.br

deficiência auditiva; Especialização ou Curso(s) de formação continuada nas áreas da
Audiologia, Reabilitação auditiva, Linguagem, Neurologia e/ou áreas afins.

Atribuições do cargo incluem, mas não se limitam a:

Desenvolver atividades clínicas e de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a
graduação e pós-graduação nas profissões da saúde, com ênfase na atenção integral aos
pacientes acometidos por condições neurológicas;
Atuar em centro de reabilitação para pessoas com doenças e condições neurológicas;
Atuar junto aos programas institucionais do ISD: Educação e Trabalho Interprofissional
(PISD 3), Mestrado em Neuroengenharia (PISD 4) e de Educação para Ação Social e
Comunitária (PISD 5) desenvolvidos pelo Instituto Santos Dumont (ISD);
Realização de alguns dos seguintes exames: audiometria, audiometria em campo livre,
potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE/BERA), otoemissões acústicas
(OEA), imitanciometria, processamento auditivo;
Conhecer a importância do ambiente, das características intrínsecas do indivíduo e da
tarefa para a habilitação e reabilitação de pacientes com deficiência auditiva, aplicando
protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia;
Conhecer e aplicar métodos de avaliação para detecção precoce da deficiência auditiva
de neonatos (triagem auditiva neonatal) e crianças;
Elaborar plano terapêutico a curto prazo e realizar avaliações objetivas periódicas;
Conhecer e aplicar protocolos para indicação, seleção e adaptação de aparelhos de
amplificação sonora, com base nas necessidades individuais;
Aconselhamento, orientação e acompanhamento ao deficiente auditivo, familiares e
cuidadores.
Conduzir grupos de orientações aos usuários do Centro de Educação e Pesquisa em Saúde
Anita Garibaldi (CEPS) para potencializar a reabilitação auditiva de crianças e adultos;
Avaliar e intervir em pacientes acometidos por deficiência auditiva com habilidade de
realizar avaliação e intervenção fonoaudiológica, abordando todos os domínios de saúde
preconizados pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
(CIF), considerando componentes relacionados à Estrutura e função do Corpo, Atividade
e Participação além dos fatores pessoais e ambientais que devem ser investigados e
abordados para otimizar a funcionalidade e inserção social da criança e/ou adulto.
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Processo seletivo:
O processo seletivo será composto pelas etapas:
1) seleção de candidatos por análise de currículos e carta de intenção
(eliminatória);
2) serão convocados para a entrevista somente os candidatos selecionados na
etapa 1 (eliminatória e classificatória);
3) entrevista e entrega dos comprovantes curriculares (eliminatória e
classificatória);
4) divulgação do resultado para início imediato.

Informações adicionais:
Vagas extensivas a pessoas com deficiência (PCD). Regime de contratação CLT em
horário a definir: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 18h e sábado, das 8h às 12h.
Prazo para envio de currículos e cartas de intenção: 25/04/2017
E-mail: rh@isd.org.br
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