REFÚGIO 343
DENTISTA VOLUNTÁRIO(A) | NÚCLEO DE SAÚDE DA ACOLHIDA

Contratação: Voluntário

Período: 3 meses (4 horas por dia - segunda a sexta)

Local: Boa Vista/Roraima

Benefícios: Reembolso transporte

SOBRE O REFÚGIO 343
O Refúgio 343 é uma organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de refugiados
e migrantes no Brasil. Vivemos o que é hoje o maior desafio migratório da história do hemisfério
ocidental, atualmente o segundo maior do mundo - sendo, ainda, a maior crise humanitária da
América do Sul. A situação política, econômica e social na Venezuela já fez com que 5,6 milhões de
pessoas deixassem o país, dos quais, muitos buscam esperança no território brasileiro. Nosso time é uma
família, formado por pessoas com espírito altruísta, que sonham com um mundo melhor e investem seus
talentos para sua transformação.

OBJETIVO
A área de Operação é o coração do Refúgio 343, a equipe e a estratégia que dão vida ao nosso
trabalho humanitário, conduzindo todas as atividades no campo, desde o contato inicial com os
beneficiários, as oportunidades de educação e capacitação na Escola Refúgio, toda a jornada de
acolhimento e interiorização, até a ponta final de conquista da reinserção socioeconômica das
famílias em seus destinos finais. Apoiamos o Núcleo de Saúde da Acolhida (NSA) com um consultório
odontológico e buscamos um(a) dentista voluntário(a) para atender a população refugiada durante 3
meses. O(A) dentista terá como responsabilidade o atendimento odontológico (endo e cirúrgico) dos
pacientes (adultos e crianças) encaminhados ao NSA, bem como a condução de ações educacionais
referentes à saúde bucal.

RESPONSABILIDADES
●

Realizar procedimentos de endodontia e/ou cirúrgicos nos pacientes

●

Controlar o inventário de equipamentos

●

Controlar o estoque de insumos materiais

●

Capacitar agentes que possam colaborar no processo de esterilização dos materiais

●

Revisar e/ou criar processos de atendimentos eficientes

●

Observar as recomendações e parâmetros formulados pelo NSA

●

Atuar junto a todos os envolvidos no processo de agendamentos de consultas

●

Participar de todas as reuniões pertinentes às ações de saúde, no âmbito da Operação
Acolhida

●

Enviar relatórios periódicos de controle ao Vice Diretor do NSA, Gerente de Operação do
Refúgio 343 e Coordenador Operacional da Força Tarefa Logística Humanitária

REQUISITOS
●

Curso superior completo em Odontologia

●

Pós graduação e/ou especializações na área será considerado um diferencial

●

Estar em dia com o Conselho Regional/Federal de Odontologia

●

Espanhol será considerado um diferencial

●

Habilidade para trabalho em âmbito de consultório de campanha

●

Não possuir vínculos de serviço com carga horária incompatível à posição a ser ocupada

●

Estar em situação regular na esfera criminal perante a Justiça Federal e Estadual no Brasil, do
local em que reside ou residiu nos últimos seis meses

●

Residente na cidade de Boa Vista/RR (obrigatório)

COMPETÊNCIAS
●

Aptidão técnica

●

Liderança

●

Gestão de projetos

●

Solução de problemas

●

Orientação a ação

●

Relacionamento interpessoal

●

Comunicação (oral e escrita)

●

Definição de prioridades

●

Gestão de tempo

●

Autoconhecimento

●

Inteligência emocional

●

Pacote office básico

CANDIDATURA
Para se candidatar, preencha o formulário, respondendo todas as perguntas e anexando o seu CV e
Carta de Motivação até 29 de novembro. Os documentos devem estar em pdf e nomeados da
seguinte forma: NOME SOBRENOME_CV e NOME SOBRENOME_CARTA DE MOTIVAÇÃO. Boa sorte!

