SELEÇÃO PARA NOVO MEMBRO DA EQUIPE FIPES
EDITAL No 1 de 07 de Maio de 2021

A FIPES – Saúde Pélvica Integrada, coordenado pela Dra. Carolina Baptista, informa
que serão recebidas inscrições de candidatos à seleção de fisioterapeuta da área
uroginecológica / pélvica, de acordo com as especificações abaixo:

1. A SELEÇÃO: Destina-se a profissionais graduados em fisioterapia, que possuam
título de especialista em Saúde da Mulher pelo CREFITO ou pós-graduação em
fisioterapia uroginecológica / saúde da mulher / saúde da mulher e do homem. Os
profissionais deverão estar devidamente inscritos no Conselho Regional de
Fisioterapia (CREFITO) e ter interesse em realizar atendimento multiprofissional
e interdisciplinar no âmbito das Disfunções Pélvicas.
2. A CLÍNICA: A FIPES – Saúde Pélvica Integrada oferece um atendimento
integral, de alta qualidade, voltado mais especificamente à saúde pélvica integral,
porém não somente restrito à essa. A clínica é formada por uma equipe
multidisciplinar, que inclui médico urologista, fisioterapeuta pélvico /
uroginecológico, fisioterapeuta ortopédico, nutricionista e psicólogo. Os
atendimentos são realizados por meio de valores particulares ou convênios de
saúde. Todos os atendimentos são realizados na clínica, sede da FIPES – Saúde
Pélvica Integrada, localizada na Avenida Tancredo Neves, 1632. Edf. Salvador
Trade Center, sala 105, torre Sul. Caminho das Árvores, Salvador, BA. A Clínica
FIPES funciona de segunda a sexta-feira, das 7:30h às 18:00h e aos sábados, das
07:30h as 12:00h.
3. CRITÉRIOS DA SELEÇÃO: Será disponibilizada 1 vaga, conforme os
seguintes critérios:
•

Profissional graduado em fisioterapia, que possua título de especialista em
Saúde da Mulher pelo COFFITO ou pós-graduação em fisioterapia
uroginecológica / saúde da mulher / saúde da mulher e do homem,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO).

•

O profissional deverá ter interesse e disponibilidade para 2 turnos na
semana (às segundas e sextas no turno da manhã), inicialmente.

•

Será classificado o profissional que apresente o melhor desempenho geral
nos critérios:
- Análise do Currículo Lattes
- Análise de prática
- Entrevista

4. As inscrições serão realizadas no período de 07 de Maio a 14 de Maio de 2021,
mediante envio de e-mail com o assunto “Inscrição Seleção FIPES” para o
endereço eletrônico da Clínica (fipes2013@gmail.com) e deverá conter, no
corpo do e-mail, as seguintes informações:
– Nome completo, número do Crefito e telefone para contato (Whatsapp)
– Link do Currículo Lattes atualizado

5. A avaliação será composta da seguinte forma:
•

Análise do Currículo Lattes

•

Análise de Prática (será realizada no dia 22/05/2021)

•

Entrevista (será realizada no dia 22/05/2021 ou 24/05/2021)

A coordenação entrará em contato com cada participante inscrito para informar a
data e o horário de comparecimento na sede da empresa para realização da análise
de prática e entrevista. O agendamento será realizado conforme ordem de inscrição.
Não existirá, neste processo seletivo, etapas classificatórias, mas sim, diferentes
formas de avaliação, para um resultado final.
O resultado será divulgado até o dia 31 de Maio de 2021 por e-mail e nas mídias sociais
da FIPES.
Após aprovação, o candidato será convocado para comparecer à sede da FIPES com os
documentos comprobatórios, que serão solicitados via e-mail após o resultado.

Maiores dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato por e-mail
(fipes2013@gmail.com) ou pelo WhatsApp: (71) 99626-3921.

Dra. Carolina Baptista
Fisioterapeuta
Fundadora e Diretora Geral da FIPES – Saúde Pélvica Integrada

Mais informações

