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Assistente Administrativo   

Fundação Neerlandesa de Combate à Hanseníase; Escritório Brasil 

Cargo: Tempo integral (40 horas) 

1 (uma) vaga disponível 

 

A NHR Brasil é uma organização não governamental que trabalha em prol de um mundo livre da 

hanseníase e da exclusão causada pelas deficiências. Em nível internacional, tem a missão de 

promover e avançar a saúde, capacidades e inclusão plena na sociedade para pessoas com deficiências 

ou atingidas pela hanseníase.  

 

1. Descrição do Cargo 

O(a) Assistente Administrativo ficará lotado(a) no Escritório da NHR Brasil, o qual está situado na 

cidade de Fortaleza - CE. Será responsável por: 

 

• Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 

logística no âmbito das atividades do Projeto PEP++:  

- Registrar a entrada, triar, conferir e saída de documentos; verificar documentos conforme 

normas; conferir notas fiscais e faturas de pagamentos; identificar irregularidades nos 

documentos; conferir cálculos; submeter pareceres para apreciação da chefia; classificar 

documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme 

procedimentos; 

- Organizar os dados financeiros; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar 

organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; dar apoio operacional para 

elaboração de manuais técnicos; 

- Organizar as viagens dos colaboradores; organizar planilhas de viagens, identificar 

natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores; 

- Auxiliar no planejamento e realização de eventos internos e externos (reuniões, oficinas, 

seminários) da fundação. 

 

2. Responsabilidades Profissionais  

Perfil e qualificações mínimas: 

• Ensino superior completo; 

• Experiência comprovada na área de gestão de finanças e/ou acompanhamento no 

gerenciamento de projetos; 

• Excelente capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 

• Domínio das ferramentas básicas do pacote Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);  
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Qualificações adicionais que contam a favor do(a) candidato(a): 

• Conhecimento da Língua Inglesa (escrito e oral);  

• Experiência comprovada de atuação na área de Gestão Financeira;  

• Experiência comprovada de atuação na área de Gestão de Projetos  

• Experiência comprovada de atuação em Organizações do terceiro setor. 

Local do trabalho: Fortaleza, Ceará, local do escritório nacional da organização. 

Salário e benefícios: Bruto de R$ 2.800,00; carteira assinada no regime de CLT com outros benefícios 

padronizados da organização.   

  
Processo de Seleção: As pessoas interessadas em se candidatar para esse cargo devem mandar um 

Currículo Vitae resumido e Carta de Apresentação para o endereço: info@nhrbrasil.org.br até às 18:00 

horas (horário de Brasília) do dia 30 de novembro de 2017.  Os currículos serão analisados e os 

candidatos selecionados nesta primeira fase passarão por entrevista por Skype (dia e horário a serem 

informados). Os dois melhores candidatos passarão por última entrevista presencial na cidade de 

Fortaleza – CE, no dia 11 de dezembro de 2017, em local e horário a serem informados 

posteriormente.  

 

 

 

 

Sidney Marcel Domingues 

Gerente Executivo – NHR Brasil 

 

 

 

 

Fortaleza, 20 de novembro de 2017 


