PROCESSO SELETIVO
ANALISTA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A NHR Brasil é uma organização não-governamental com sede em Fortaleza/Ceará, que
compõe a aliança da organização holandesa NLR, atuando por um mundo sem hanseníase
(Zero Transmissão, Zero Incapacidades e Zero Exclusão), livre da exclusão social, com a
missão de promover assistência social, reabilitação, saúde e inclusão de pessoas acometidas
pela hanseníase e outras doenças tropicais negligenciadas. A NHR Brasil é membro
coordenador da Federação Internacional das Associações de Combate à Hanseníase (ILEP)
no Brasil e atua em parceria com outras organizações da sociedade civil, governos e
universidades. Em pleno processo de nacionalização, a NHR Brasil busca, por meio deste
edital, contratar um(a) profissional com experiência em captação de recursos em sua área
de atuação.
1. Descrição do Cargo e Responsabilidades
O(a) Analista de Captação de Recursos atuará em conjunto com equipe técnica, equipe de
comunicação, gerência financeira e direção executiva da organização, desenvolvendo
atividades que compreendem:
 Identificar doadores potenciais, construir parcerias e desenvolver propostas, além de
tomar medidas necessárias para contatar e cultivar a relação com doadores;
 Pensar em oportunidades, identificar e contatar potenciais parceiros;
 Desempenhar papel fundamental na preparação e coordenação de novas parcerias que
conduzam a resultados concretos na captação de recursos;
 Auxiliar no desenvolvimento de materiais de comunicação e divulgação para busca de
financiamentos;
 Elaborar propostas/projetos de alta qualidade para fundações, governos, multilaterais e
outros para captação de recursos;
 Coordenar e assegurar a realização de todas as tarefas relacionadas à submissão das
propostas para captação de fundos, incluindo orçamentos, garantindo a qualidade e o
cumprimento dos prazos;
 Manter uma rede com organizações e instituições relevantes e acompanhar editais e
chamadas para apresentação de propostas e outras oportunidades que sejam
relevantes para a NHR Brasil, compartilhando com os membros da equipe e direção;
 Trabalhar em estreita colaboração com instituições de levantamento de fundos e
outros colegas da NLR na Holanda;
 Participar de reuniões presenciais ou virtuais com a equipe da NHR Brasil, NLR,
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doadores, beneficiários e parceiros dos projetos.
2. Perfil e qualificações mínimas
Requerido:
Graduação em Administração de Empresas, Marketing, Relações Internacionais, Ciências
Sociais ou Economia – para formação em outras áreas, serão consideradas as habilidades
e experiência do(a) candidato(a) – enviar comprovação.
Experiência profissional em captação de recursos – enviar currículo com informações
detalhadas e contato para referência profissional.
Fluência em inglês – será avaliado nas entrevistas.
Ter disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.
Não apresentar atitudes discriminatórias.








Desejável
Conhecimento em outros idiomas (espanhol ou francês)
Atitude proativa, agregadora e tranquila em situações de pressão
Gostar de compartilhar conhecimentos e experiências de captação de recursos, a fim de
incentivar o desenvolvimento de novas ideias
Ter sensibilidade cultural
Ser associado na Associação Brasileira de Captadores de Recurso







3. Informações sobre a vaga






Local de trabalho: Fortaleza/Ceará - Escritório da NHR Brasil
Número de vagas: 01 (uma)
Carga horária: 40 horas semanais
Salário: R$ 8.500,00 bruto + auxílio alimentação/refeição + seguro saúde
Regime de contratação: Contrato por um ano com possível prorrogação.

4. Etapas do Processo Seletivo




Inscrições até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 14/02/2021, através do envio da
documentação completa abaixo para o e-mail: nhr@nhrbrasil.org.br
o Currículo detalhado em PDF;
o Carta de intenção para a vaga (1 página), em PDF;
o Cópia do diploma de graduação e/ou pós-graduação (se houver).
Resultado da avaliação curricular: dia 17/02/2021 no site da NHR Brasil
(www.nhrbrasil.org.br)
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Entrevistas em português e inglês, via Zoom, entre os dias 18 e 19/02/2021 –
horários a serem agendados.
Resultado final: dia 23/02/2021 no site da NHR Brasil (www.nhrbrasil.org.br)
Início das atividades de trabalho: março de 2021 (data a ser definida)

Para dúvidas e esclarecimentos, favor fazer contato pelo e-mail: nhr@brasil.org.br
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