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Estágio Direção Médica 
 

Contexto 

Atuando em prol do interesse público, a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi), em 
colaboração com a comunidade científica internacional, o setor público, a indústria farmacêutica e outros 
parceiros, descobre, desenvolve e disponibiliza novas terapias para pacientes que sofrem de algumas das 
doenças transmissíveis mais negligenciadas. Utilizando as redes de P&D criadas com base em 
cooperações Sul-Sul e Norte-Sul, a DNDi visa oferecer inovações médicas aos pacientes. A DNDi também 
possui outros dois objetivos: 

• Usar e fortalecer as capacidades existentes em países com doenças endêmicas através da 
implementação de projetos. 

• Promover a conscientização da opinião pública sobre a necessidade de desenvolver novos 
medicamentos para as doenças negligenciadas e encorajar os governos a assumir uma maior 
responsabilidade 

A nível regional o escritório da DNDi está atravessando um período importante de crescimento, tanto em 
termos do projeto em desenvolvimento, quanto em termos de construção de uma instituição sustentável de 
P&D. As três principais prioridades são refletidas no plano de ação regional como: 1) Criar operações 
relevantes, obtendo resultados e excelência em programação; 2) Sustentar um desenvolvimento ambicioso 
na América Latina: institucional e territorial; 3) Criar um estilo de gestão que é inovadora e inclusiva. 

Para realizar estes objetivos e contribuir para o crescimento da DNDi na América Latina, o estagiário da 
direção médica dará apoio de alta qualidade, de maneira transversal, nas atividades médicas, contribuindo 
assim para o reforço do gravitas médico-científico do escritório regional. 

 

Principais Atividades 

• Colaborar com a pesquisa sobre temas médicos nas áreas de interesse da DNDi no Brasil e região; 

• Conduzir revisões bibliográficas para apoiar atividades da coordenação médica; 

• Colaborar com o desenvolvimento de apresentações e materiais médicos da DNDi;  

• Auxiliar no mapeamento de instituições e "expertise" para suporte operacional da DNDi;  

• Apoiar o desenvolvimento e tradução de relatórios internos;  

• Apoiar o networking da DNDi com parceiros locais. 

 

Requisitos Essenciais  

• Graduando da área médica (medicina, farmácia, enfermagem), Administração de Empresas, 
Relações Internacionais, Relações Públicas, ou outro curso em áreas afins, a partir do 20 ano 
completo;  

• Fluencia em inglês e espanhol, oral e escrito.  

• Capacidade para trabalhar em um ambiente internacional e multicultural;  

• Gestão de tempo e habilidades de organização; capacidade de lidar com atividades dinâmicas e 
multitarefas;  



 
 
• Boa habilidade em comunicação, cooperação e diplomacia;  

• Capacidade de planejar, organizar e seguir os indicadores de produtividade;  

• Excelente capacidade de lidar com prazos e metas 

• Capacidade para trabalhar em equipe;  

• Conhecimentos de intermediário a avançado do pacote Office: Microsoft Word, Powerpoint e Excel 

• Identificação com a DNDi e os valores da organização;  

• Interesse por temas médicos e de saúde pública;  

 

Condições:  

Tipo vínculo: Estágio remunerado e benefícios compatíveis com o mercado 

Local:   Escritório DNDi – Jardim Botânico – Rio de Janeiro 

Carga horária: 30 horas semanais 

Duração: 1 ano, com possibilidade de extensão 

Início:  Imediato 

 

Como se candidatar:  

Os interessados deverão encaminhar uma carta de motivação e o CV atualizado para o e-mail: 
hrla@dndi.org com o assunto Estágio Direção Médica até o dia 30/09/2017. 

 

Atenção: 

• Somente candidatos escolhidos para a segunda fase de seleção serão contatados. 

• Para mais informações sobre a organização acesse www.dndial.org  
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