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Edital de Seleção 
Estudante de Doutorado vinculado ao Programa PEP++  

 
A NLR (https://nlrinternational.org/) é uma organização não-governamental, com sede 

em Amsterdã (Holanda) e escritórios em cinco países, formando uma aliança na qual o 

Brasil é um dos integrantes. No país, a instituição é chamada NHR Brasil 

(https://www.nhrbrasil.org.br/) e atua por um mundo sem hanseníase, livre da exclusão 

social das pessoas acometidas. A organização tem como missão promover saúde, inclusão 

plena na sociedade para pessoas acometidas pela hanseníase, assim como pessoas com 

deficiências ou acometidas por outras doenças negligenciadas.  

 

Na sua metodologia de trabalho, a NHR Brasil atua em quatro Programas Prioritários 

Chaves (KPP): KPP 1 - Quebra da Cadeia de Transmissão da Hanseníase; KPP 2 - 

Abordagens integradas para prevenção de deficiências; KPP 3 - Desenvolvimento Inclusivo 

KPP 4 - Redução de Estigma. No KPP 1, temos o Programa PEP++, que é uma pesquisa 

multicêntrica que está acontecendo no Brasil, na Índia e na Indonésia – países que 

concentram em torno de 80% dos casos de hanseníase no mundo. Esse estudo traz um 

regime de profilaxia pós-exposição aprimorado para contatos próximos e sociais de 

pessoas diagnosticadas com a hanseníase. 

 

Diante deste contexto, a organização inicia, a partir deste edital, o processo seletivo para 

um aluno de doutorado a ser realizado pela Erasmus University Rotterdam em parceria 

com a NLR e a NHR Brasil.  

 

Como pré-requisito, espera-se que o candidato tenha obtido o grau de Mestrado em uma 

instituição de ensino reconhecida, brasileira ou internacional; tenha alguma experiência 

em saúde pública, vigilância em saúde e, preferencialmente, em pesquisas na área da 

hanseníase e outras doenças negligenciadas; tenha um nível elevado de inglês para fazer 

cursos avançados e escrever artigos nesse idioma. No desenvolvimento do curso de 

doutorado e nas atividades da pesquisa, o(a) aluno(a) deverá apoiar as atividades do 

Programa PEP++. O programa integra o Projeto Prioritário Chave 1 (KPP 1), que se propõe 

a desenvolver ações com ênfase na interrupção da transmissão da hanseníase através de 

atividades de vigilância e atenção integradas com outras doenças negligenciadas. 

 

https://nlrinternational.org/
https://www.nhrbrasil.org.br/
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1. Descrição das atividades  

O(a) aluno(a) de Doutorado da Erasmus University Rotterdam em parceria com a NLR e 

a NHR Brasil estará vinculado ao Programa PEP++ no Brasil e na Holanda e, durante o 

curso, deverá apoiar questões científicas, metodológicas e operacionais do Programa 

PEP++; será membro da equipe NHR Brasil e da equipe internacional na NLR, recebendo 

orientação direta da pesquisadora responsável pelo PEP++ no Brasil e, a nível 

internacional, de professores co-orientadores na Erasmus University Rotterdam.  

O(a) aluno(a) deverá ainda se reportar à coordenação do Programa PEP++ para todas as 

questões relacionadas à sua participação nas atividades do Programa. As disciplinas que 

constituem o curso serão ministradas na Erasmus University Rotterdam e, 

eventualmente, o(a) aluno(a) poderá cursar disciplinas como aluno(a) especial em 

universidades públicas no Brasil. Como atividades relacionadas ao Programa PEP++, o(a) 

aluno(a) fará parte das reuniões do grupo da tarefa nacional; liderará atividades 

científicas, contribuindo para qualificação das informações e na produção científica, 

estando também em colaboração com os parceiros onde será desenvolvida a pesquisa, 

além de Universidades aliadas ao Programa PEP++, técnicos e gestores dos municípios e 

estado. 

 
2. Responsabilidades  

 

 Cursar todas as disciplinas apontadas como obrigatórias e/ou eletivas pela Erasmus 

University Rotterdam, assim como todas atividades definidas como obrigatórias para 

obtenção do título. 

 Atuar sob orientação do Pesquisador responsável do Programa PEP++ e da NLR. 

 Apoiar a equipe internacional e a equipe da NHR Brasil no Programa PEP++. 

 Participar das atividades de campo do Programa PEP++ no Brasil. 

 Participar de reuniões gerenciais e técnicas do Programa PEP++. 

 Colaborar na elaboração de documentos específicos relacionados ao Programa PEP++ no 
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Brasil em colaboração com os parceiros e com orientação do Pesquisador responsável, 

Coordenação do Programa PEP++ e gerente internacional do Programa PEP++. 

 Participar de reuniões técnicas para implementação, monitoramento e avaliação do 

Programa PEP++. 

 Elaborar relatórios das viagens ao campo, socializando com a equipe NHR Brasil e demais 

pessoas envolvidas nos projetos. 

 Colaborar na organização de encontros do Comitê Científico Nacional do Programa PEP++. 

 Auxiliar os supervisores municipais do Programa PEP++ de forma contínua com relação a 

dúvidas metodológicas do estudo. 

 Assegurar a coleta de dados de alta qualidade e gestão do banco de dados conforme os 

requisitos do sistema definido pela Erasmus University Rotterdam, respeitando as diretrizes 

internacionais de preservação da segurança de dados. 

 Auxiliar na análise periódica dos indicadores epidemiológicos e operacionais adotados para 

serem acompanhados no programa. 

 Colaborar e participar na produção de publicações científicas. 

 Participar de eventos científicos e reuniões técnicas, dentro ou fora do país, relacionadas 

aos temas dos projetos ou mesmo a outros temas de interesse da NHR Brasil, quando 

necessário. 

 Apresentar as informações do programa em encontros nacionais e internacionais. 

 Participar das reuniões bilaterais e multilaterais.  

 
3. Perfil requerido e comprovado 

 
a. Graduação na área da saúde. 

b. Mestrado na área da saúde (preferencialmente em Saúde Pública ou Saúde Coletiva) – 

Diploma requerido no envio da documentação. 

c. Experiência em pesquisas na temática da Vigilância e Atenção à Saúde, de preferência 

com atuação em hanseníase e outras doenças negligenciadas – Certidões requeridas no 



 

Avenida Desembargador Moreira, 2121 – Sala 806  
| Bairro: Aldeota | CEP: 60440-593 | Fortaleza - Ceará – Brasil 

Tel: (85) 3055-4133 

envio da documentação. 

d. Experiência com pesquisas: Ensaios clínicos (preferencialmente) ou outras pesquisas em 

saúde. 

e. Fluência em inglês (habilidades de escrita e fala) – (caráter eliminatório na primeira 

etapa da seleção). 

f. Manejar bem os programas de informática (Microsoft Word, Excel, Power Point), bem 

como QGIS, Epiinfo ou Stata. 

g. Apresentar capacidade de analisar e interpretar dados. 

h. Disponibilidade para permanecer em Roterdã (Holanda) por um período até 3 meses para 

cursar as disciplinas obrigatórias requeridas para obtenção do certificado. 

i. Ter disponibilidade para viagens frequentes (nacionais e internacionais). 

j. Estar ciente que, uma vez concluído o doutorado, a revalidação do diploma no Brasil será 

unicamente de responsabilidade do candidato(a), uma vez que o seu doutorado estará 

vinculado à Erasmus University Rotterdam.  

 
3.1. Atributos importantes esperados: 

 

 Experiência com Epi-Info, RedCap e programas de geoprocessamento de dados. 

 Experiência comprovada em pesquisa do tipo ensaio clínico. 

 Capacidade de analisar e interpretar dados e experiência com softwares de análise de 

dados (Stata, SPSS, TabWin, Epi-Info, além de pacotes de geoprocessamento de dados). 

 

4. Informações sobre o curso 
 

 Duração do curso: O curso terá duração máxima de aproximadamente 48 meses, devendo 

ocorrer no período de outubro de 2020 a outubro de 2024. 

 Local de residência: O(a) aluno(a) deverá residir durante todo o tempo do curso na cidade 

de Fortaleza, Ceará, Brasil.  
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 Valor da Bolsa: Será concedida uma bolsa de pesquisa na área de Inovação em Saúde 

vinculada ao CNPq no valor de R$ 3.000,00 mensais. OBS: No período em que o aluno 

estiver em viagem a Roterdã (Holanda), o valor da bolsa será ajustado à necessidade 

requerida para a moradia na cidade, baseando-se em valores de referência para bolsas do 

tipo sanduíche. 

 

5. Etapas do Processo Seletivo 
 

 Divulgação do Edital: dia 25 de agosto de 2020 

 Inscrição: envio da documentação* para o e-mail nhr@nhrbrasil.org.br até dia 15 de 

setembro de 2020:  

1. Currículo modelo Lattes (completo) e atualizado.  

2. Documentos comprobatórios dos cursos de Graduação, Pós-graduação e as 

Declarações de Experiência. 

3. Documentos comprobatórios de produção acadêmica: o candidato deverá 

inserir cópia de uma de suas produções acadêmicas, como autor ou co-autor, 

que pode ser:  

 um trabalho completo publicado em anais de evento científico;  

 um artigo publicado em periódico;  

 um livro;  

 um capítulo de livro; 

 carta de aceite referente a um trabalho acadêmico que será publicado 

futuramente.  

4. Carta de Apresentação e Motivação para realização do Curso de Doutorado 

(máximo 01 página em PDF). 

5.  Carta de recomendação acadêmica, contendo a trajetória acadêmica do 

candidato e suas contribuições em pesquisas em saúde (com carimbo e 

assinatura recente). 

6. Certificado de proeficiência em língua inglesa (IELTS ou TOEFL). 

7. Pré-projeto: contendo título do projeto; identificação da linha de pesquisa de 

mailto:nhr@nhrbrasil.org.br
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interesse; resumo com até 1.200 caracteres e até cinco palavras-chave; 

introdução contemplando um tema relacionado ao Programa PEP++, o 

problema de pesquisa, justificativa e objetivos; referencial teórico; 

metodologia; cronograma e referências. Deverá conter no mínimo 10 (dez) e 

no máximo 15 (quinze) páginas (sem contar a bibliografia); ser digitado com 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas de 1,5, margens 

2,5 e uso das normas da ABNT. A avaliação do pré-projeto será utilizado 

prioritariamente como elemento de avaliação do(a) candidato(a), não sendo 

necessariamente utilizado como norteador para a investigação a ser realizada 

no curso do Doutorado. 

* Ao encaminhar a documentação requerida, o candidato se responsabiliza pela veracidade 

de todas as informações prestadas. A ausência de qualquer documento solicitado para a 

inscrição implica em não homologação da mesma.  

 

 Resultado da avaliação curricular (classificatória): 18 de setembro de 2020 com divulgação 
no site da NHR Brasil. 
 

 Avaliação do pré-projeto – entrevista (classificatória): Entrevista via link da plataforma 
Zoom no dia 21 de setembro. Os horários serão previamente agendados. Esta etapa 
deverá ter duração de 1 hora e 15 minutos para cada candidato. 

1. O candidato deverá apresentar o pré-projeto (15 minutos), preferencialmente 
utilizando slides do Power Point. 

2. Sessão de debate sobre o pré-projeto (30 minutos) 

3. Entrevista voltada principalmente para o interessse e disponibilidade do 
candidado (30 minutos) 

 

O resultado dos selecionados será divulgado ao final do dia, a partir das 18 horas no site 
da NHR Brasil.   
 

 Entrevista com Erasmus University Rotterdam, NLR e NHR Brasil (eliminatória): Será 
realizada totalmente no idioma inglês via link da plataforma Zoom no dia 22 de setembro. 
Os horários serão previamente agendados com os candaditados selecionados. 

 

 Divulgação do resultado final: 25 de setembro de 2020 no site da NHR Brasil. 
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6. Pontuação quanto à experiência acadêmica e na área da hanseníase* 
 

 
Formação acadêmica de graduação e  

produção científica 

Pontuação 
Unitária 

 

Pontuação 
Máxima 

Bolsista ou aluno voluntário de Iniciação Científica 
(submetido a um processo seletivo por instituição de 
fomento à pesquisa) com duração mínima de 1 ano. 
(comprovada) 

1,0 1,0 

Monitoria realizada na Graduação através de processo 
seletivo, com duração mínima de um semestre. 
(comprovada) 

1,0 2,0 

Extensão realizada na Graduação com duração mínima de 
um ano (comprovada) 

1,0 1,0 

Residência concluída na área de Saúde Pública ou Saúde 
Coletiva (comprovada) 

2,0 2,0 

Curso de atualização com carga horária mínima de 40h na 
área de hanseníase (comprovada) 

0,5 1,0 

Artigos publicados em revistas indexadas na área da 
Saúde Pública como autor ou capítulos de livros científicos 
na área da Saúde Pública 

 
1,0 

 
2,0 

Artigos publicados em revistas indexadas na área da 
Saúde Pública como co-autor 

0,5 1,0 

Apresentação do pré-projeto  - 10,0 
* A pontuação máxima que o candidato pode atingir é de 20 pontos, sendo o pré-projeto correspondente a 50% da 
 nota do candidato(a).  

 

 

7. Outras informações 
 

a. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail nhr@nhrbrasil.org.br.  

 

mailto:nhr@nhrbrasil.org.br

