SELEÇÃO DOCENTE 2016.1
CAMPUS NATAL - ESCOLA DA SAÚDE
CÓDIGO DA
VAGA

CARGO

ESCOLA

ÁREA

DOMÍNIO

PRÉ-REQUISITOS

TURNO

NES001

Preceptor

Escola da Saúde

Enfermagem

Assistência de Enfermagem, atuação
nas áreas de Atenção Básica, Média e
Alta Complexidade.

Graduação em Enfermagem.
Registro ativo no Conselho da
classe.

Matutino/
Vespertino

Fisioterapia

Avaliação cinético-funcional podendo Graduação em Fisioterapia com
abordar as diversas áreas da
experiência prática em
Matutino ou
Fisioterapia, atuação nos níveis de
Fisioterapia
Vespertino
complexidade necessários para
Neurológica. Inscrição ativa no
atenção à Saúde Individual e Coletiva.
Conselho da classe.

Fisioterapia

Avaliação cinético-funcional podendo Graduação em Fisioterapia com
abordar as diversas áreas da
experiência prática em
Matutino ou
Fisioterapia, atuação nos níveis de
Fisioterapia
Vespertino
complexidade necessários para
Respiratória. Inscrição ativa no
atenção à Saúde Individual e Coletiva.
Conselho da classe.

Fisioterapia

Avaliação cinético-funcional podendo Graduação em Fisioterapia com
abordar as diversas áreas da
experiência prática em
Matutino ou
Fisioterapia, atuação nos níveis de
Fisioterapia
Vespertino
complexidade necessários para
Respiratória. Inscrição ativa no
atenção à Saúde Individual e Coletiva.
Conselho da classe.

Fisioterapia

Avaliação cinético-funcional podendo Graduação em Fisioterapia com
abordar as diversas áreas da
experiência prática em
Matutino ou
Fisioterapia, atuação nos níveis de
Fisioterapia
Vespertino
complexidade necessários para
Uroginecológica. Inscrição ativa
atenção à Saúde Individual e Coletiva.
no Conselho da classe.
Avaliação cinético-funcional podendo
Graduação em Fisioterapia com
abordar as diversas áreas da
experiência prática na Clínica Matutino ou
Fisioterapia, atuação nos níveis de
Generalista. Inscrição ativa no
Vespertino
complexidade necessários para
Conselho da classe.
atenção à Saúde Individual e Coletiva.

NES002

NES003

NES004

NES005

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

NES006

Preceptor

Escola da Saúde

Fisioterapia

NES007

Preceptor

Escola da Saúde

Biologia

Supervisionar e coordenar as
atividades práticas do estágio de
acordo com a área em execução.

Graduação em Ciências
Biológicas e registro ativo no
Conselho da classe.

Matutino ou
Noturno

Serviço Social

Políticas Sociais e as atribuições do
Assistente Social nestas políticas, a
saber: Saúde, Assistência Social,
Previdência Social, Segurança (área
sócio jurídica), Educação e Habitação.

Assistente Social com
Especialização na área de
Serviço Social. Registro no
Conselho da classe

Matutino ou
Vespertino ou
Noturno

Serviço Social

Políticas Sociais e as atribuições do
Assistente Social nestas políticas, a
saber: Saúde, Assistência Social,
Previdência Social, Segurança (área
sócio jurídica), Educação e Habitação.

Assistente Social com
Especialização na área de
Serviço Social. Registro no
Conselho da classe

Matutino ou
Vespertino ou
Noturno

NES008

NES009

Preceptor

Preceptor

Escola da Saúde

Escola da Saúde

NES010

Preceptor

Escola da Saúde

Radiologia

NES011

Preceptor

Escola da Saúde

Estética

NES012

Preceptor

Escola da Saúde

Estética

NES013

Preceptor

Escola da Saúde

Nutrição

Supervisionar e coordenar as
Curso Superior em Radiologia,
atividades práticas do estágio
ou Graduação na área da Saúde
relacionado ao trabalho com o
com experiência em
paciente, quanto a segurança e
Radiologia. Inscrição ativa no
resultados eficaz e eficiente do exame
Conselho da Classe.
solicitado.
Graduação em Estética e
Cosmética, com habilidade
Realizar avaliações e tratamentos
prática em Estética facial,
corporais e faciais, terapias de SPA,
corporal, epilação, terapia
práticas de epilação e terapia capilar.
capilar, terapias manuais e de
SPA.
Graduação em Estética e
Cosmética, com habilidade
Realizar avaliações e tratamentos
prática em Estética facial,
corporais e faciais, terapias de SPA,
corporal, epilação, terapia
práticas de epilação e terapia capilar.
capilar, terapias manuais e de
SPA.
Supervisionar os estudantes que
cumprem estágio obrigatório em
Unidades de Alimentação e Nutrição e
Alimentação Escolar conveniadas com
a Instituição de Ensino.

Graduação em Nutrição com
vivência em Alimentação
Coletiva. Inscrição ativa no
Conselho da Classe.

Integral

Integral

Integral

Integral

NES014

Preceptor

Escola da Saúde

Nutrição

NES015

Preceptor

Escola da Saúde

Nutrição

NES016

Preceptor

Escola da Saúde

Nutrição

NES017

NES018

Preceptor

Preceptor

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Farmácia

NES023

Preceptor

Escola da Saúde

Integral

Integral

Preceptor

Escola da Saúde

Graduação em Nutrição com
experiência em Nutrição
Clínica. Inscrição ativa no
Conselho da classe.

Nutrição

NES020

Preceptor

Integral

Supervisionar os estudantes que
cumprem estágios obrigatórios em
Unidades Básicas de Saúde
conveniadas com a Instituição de
Graduação em Nutrição com
Ensino, considerando as políticas e
experiência em Nutrição Social.
programas de alimentação e nutrição,
Inscrição ativa no Conselho da
além de acompanhar os estudantes no
área.
estágios do CIS, em atendimentos
nutricionais oriundos de demanda
espontânea ou encaminhamentos de
outros profissionais.

Farmácia

NES022

Graduação em Nutrição com
experiência em Nutrição
Clínica. Inscrição ativa no
Conselho da classe.

Integral

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Integral

Nutrição

Preceptor

Preceptor

Supervisionar estudantes que
cumprem estágios curriculares
obrigatórios em Unidades
Hospitalares conveniadas com a
instituição de ensino
Supervisionar os estudantes que
cumprem estágios curriculares
obrigatórios em Unidades
Hospitalares conveniadas com a
instituição de ensino.

Graduação em Nutrição com
vivência em Alimentação
Coletiva. Inscrição ativa no
Conselho da Classe.

Supervisionar os estudantes que
cumprem estágios obrigatórios em
Unidades Básicas de Saúde
conveniadas com a Instituição de
Graduação em Nutrição com
Ensino, considerando as políticas e
experiência em Nutrição Social.
programas de alimentação e nutrição,
Inscrição ativa no Conselho da
além de acompanhar os estudantes no
classe.
estágios do CIS, em atendimentos
nutricionais oriundos de demanda
espontânea ou encaminhamentos de
outros profissionais.

NES019

NES021

Supervisionar estudantes que
cumprem estágio obrigatório em
Unidades de Alimentação e Nutrição e
Alimentação Escolar conveniadas com
a Instituição de Ensino,

Graduação em Farmácia, com
Realizar exames laboratoriais nas
vivência na área e
diversas áreas clínicas. Supervisionar
Especialização em Citologia.
os discentes nas atividades práticas do
Inscrição ativa no Conselho da
estágio e discussão clínica.
classe.
Graduação em Farmácia, com
Realizar exames laboratoriais nas
experiência na área e
diversas áreas clínicas. Supervisionar
Especialização em Análises
os discentes nas atividades práticas do
Clínicas. Inscrição ativa no
estágio e discussão clínica.
Conselho da classe.

Integral

Integral

Farmácia

Realizar exames laboratoriais nas
diversas áreas clínicas. Supervisionar
os discentes nas atividades práticas do
estágio e discussão clínica.

Graduação em Farmácia, com
experiência na área e
Especialização em
Microbiologia. Registro ativo
no Conselho da classe.

Integral

Farmácia

Manipular medicamentos e
cosméticos, dispensar
medicamentos. Supervisionar os
discentes nas atividades práticas do
estágio e discussão clínica.

Graduação em Farmácia com
experiência em dispensação de
medicamentos ou farmácia
hospitalar. Inscrição ativa no
Conselho da Classe.

Integral

Educação Física
(Bacharelado)

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas de estágio através
de direcionamentos e discussões de
Bacharel em Educação Física
Matutino ou
casos associados com a prática de
com experiência em Fitness.
Vespertino ou
atividade física no ambiente do
Inscrição ativa no Conselho da
Noturno
fitness, academias de ginástica, grupos
classe.
de corrida, treinamento personalizado
e ginástica coletiva.

NES024

NES025

NES026

NES027

NES028

NES029

NES030

NES031

NES032

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Educação Física
(Bacharelado)

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas de estágio através Bacharéis em Educação Física
de direcionamentos e discussões de
com experiência prática em
Matutino ou
casos associados com a prática de
fitness, avaliação física,
Vespertino ou
atividade física no ambiente do
esportes e grupos especiais.
Noturno
fitness, academias de ginástica, grupos Inscrição ativa no Conselho da
de corrida, treinamento personalizado
classe.
e ginástica coletiva.

Educação Física
(Bacharelado)

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas de estágio através
de direcionamentos e discussões de
casos associados com a prática de
atividade física no ambiente do
fitness, academias de ginástica, grupos
de corrida, treinamento personalizado
e ginástica coletiva.

Bacharéis com experiência
prática em fitness, avaliação
física, esportes e grupos
especiais. Inscrição ativa no
Conselho da classe.

Matutino ou
Vespertino ou
Noturno

Educação Física
(Bacharelado)

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas de estágio através
de direcionamentos e discussões de
casos associados com a prática de
atividade física no ambiente do
fitness, academias de ginástica, grupos
de corrida, treinamento personalizado
e ginástica coletiva.

Bacharéis com experiência
prática em fitness, avaliação
física, esportes e grupos
especiais.Inscrição ativa no
Conselho da classe.

Matutino ou
Vespertino ou
Noturno

Educação Física
(Bacharelado)

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas de estágio através
de direcionamentos e discussões de
Bacharel em Educação Física
Matutino ou
casos associados com a avaliação física com experiência em Avaliação
Vespertino ou
e seus componentes: avaliação da
Física. Inscrição ativa no
Noturno
composição corporal, testes
Conselho da classe.
neuromotores, avaliação postural e
avaliação cardiorrespiratória.

Educação Física
(Bacharelado)

Supervisionar os discentes nas
Bacharel em Educação Física
atividades práticas de estágio através
com experiência em Atividade Matutino ou
de direcionamentos e discussões de
Física para grupos especiais. Vespertino ou
casos associados com a avaliação e
Inscrição ativa no Conselho da
Noturno
prescrição de exercícios para
classe.
populações especiais.

Educação Física
(Bacharelado)

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas de estágio através Bacharel em Educação Física
de direcionamentos e discussões de
com experiência em
Matutino ou
casos associados com treinamento
Modalidades esportivas.
Vespertino ou
desportivo para equipes nas
Inscrição ativa no Conselho da
Noturno
modalidades coletivas e individuais do
classe.
esporte olímpico e paralímpico.

Educação Física
(Licenciatura)

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas de estágio através
de direcionamentos e discussões de
casos associados com os conteúdos da
Educação Física Escolar no Ensino
Fundamental.

Educação Física
(Licenciatura)

Supervisionar os discentes nas
Licenciado em Educação Física
atividades práticas de estágio através
com experiência em Educação Matutino ou
de direcionamentos e discussões de
Física no Ensino Médio.
Vespertino ou
casos associados com os conteúdos da
Inscrição ativa no Conselho da
Noturno
Educação Física Escolar no Ensino
classe.
Médio.

Educação Física
(Licenciatura)

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas de estágio através
de direcionamentos e discussões de
casos associados com os conteúdos da
Educação Física Escolar no Ensino
Fundamental.

Licenciado em Educação Física
com experiência em Educação Matutino ou
Física no ensino Fundamental. Vespertino ou
Inscrição ativa no Conselho da
Noturno
classe.

Licenciado em Educação Física
com experiência em Educação Matutino ou
Física no ensino Fundamental. Vespertino ou
Inscrição ativa no Conselho da
Noturno
classe.

NES033

NES034

NES035

NES036

NES037

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Preceptor

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Escola da Saúde

Educação Física
(Licenciatura)

Biomedicina

Biomedicina

Biomedicina

Biomedicina

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas de estágio através
de direcionamentos e discussões de Licenciado em Educação Física
Matutino ou
casos associados com esporte
com experiência em Esporte
Vespertino ou
educacional nas modalidades coletivas
Escolar. Inscrição ativa no
Noturno
e individuais do esporte olímpico
Conselho da classe.
e paralímpico e nas ações pedagógicas
do ensino do esporte na escola.

Imagem e Medicina Nuclear

Graduação em Biomedicina
com experiência em
Imaginologia e Medicina
Nuclear. Inscrição ativa no
Conselho da classe.

Matutino ou
Vespertino ou
Noturno

Análises Clínicas

Graduação em Biomedicina
com experiência em análises
Matutino ou
clínicas (Bioquímica e
Vespertino ou
Uroanálise). Inscrição ativa no
Noturno
Conselho da classe.

Análises Clínicas

Graduação em Biomedicina
com experiência em análises
clínicas (Imunologia e
Hematologia). Inscrição ativa
no Conselho da Classe.

Matutino ou
Vespertino ou
Noturno

Análises Clínicas

Graduação em Biomedicina
com experiência em análises
clínicas (microbiologia e
parasitologia). Inscrição ativa
no Conselho da Classe.

Matutino ou
Vespertino ou
Noturno

Graduação em Biomedicina
com experiência em
Imaginologia e Medicina
Nuclear. Inscrição ativa no
Conselho da classe.

Matutino ou
Vespertino ou
Noturno

NES038

Preceptor

Escola da Saúde

Biomedicina

Imagem e Medicina Nuclear

NES039

Preceptor

Escola da Saúde

Fonoaudiologia

Avaliação audiológica básica e
complementar, programa de saúde
auditiva, seleção e adaptação de
prótese auditiva.

Graduação em Fonoaudiologia
Matutino ou
com experiência na área de
Vespertino ou
audiologia. Inscrição ativa no
Noturno
Conselho da Classe.

Fonoaudiologia

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas do estágio e
discussão clínica.

Graduação em Fonoaudiologia
com experiência em na área de Matutino ou
voz e morticidade
Vespertino ou
orofacial.Inscrição ativa no
Noturno
Conselho da classe.

Fonoaudiologia

Supervisionar os discentes nas
atividades práticas do estágio e
discussão clínica.

Graduação em Fonoaudiologia
com experiência na área da
Matutino ou
linguagem Oral e escrita.
Vespertino ou
Inscrição ativa no Conselho da
Noturno
classe.

NES040

NES041

Preceptor

Preceptor

Escola da Saúde

Escola da Saúde

