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PROCESSO SELETIVO - GESTOR DE PROJETOS

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  com
deficiências e acometidas pela hanseníase e outras doenças tropicais negligenciadas. Através
deste edital, a NHR  Brasil busca contratar um(a) profissional com experiência na gestão de
projetos  voltados  para  bem-estar,  reabilitação,  inclusão,  empoderamento  e  cidadania  de
pessoas acometidas pela hanseníase ou outras doenças tropicais.  

1. Descrição do Cargo e Responsabilidades

O(a) Gestor de Projetos atuará em conjunto com os  parceiros locais, beneficiários, equipe
técnica,  equipe de comunicação,  gerência financeira e direção executiva da organização,
desenvolvendo atividades que compreendem: 

 Realizar visitas técnicas (virtual ou presencial)  frequentes aos projetos que estarão
sob sua responsabilidade de gestão na NHR Brasil, assegurando o monitoramento
adequado das atividades;

 Elaborar/revisar  relatórios  das  visitas  técnicas  (em  português  e/ou  inglês)  e
compartilhar  com  os  parceiros  locais,  consultores  e  assessores  técnicos  da  NHR
Brasil, diretoria executiva e NLR;   

 Desenvolver e manter contatos  e canais  de comunicação abertos com técnicos e
gestores da política de hanseníase em estados e municípios onde os projetos são
desenvolvidos;

 Desenvolver e manter contatos e canais de comunicação abertos com beneficiários
dos projetos, lideranças e representantes de organizações da sociedade civil;

 Orientar  tecnicamente  os  parceiros  locais  na  elaboração  de  relatórios  técnicos
narrativos e relatórios financeiros dos projetos e,  quando necessário,  atuar junto
com esses parceiros para garantir a entrega oportuna destes documentos;

 Motivar os parceiros locais dos projetos, de modo que executem o cronograma no
tempo planejado, assim como utilizem os recursos de maneira adequada e seguindo
os preceitos legais e diretrizes da NHR Brasil;

 Participar na elaboração e revisão dos planos e orçamentos anuais e plurianuais;
 Facilitar e participar das atividades de campo dos projetos;

 Participar  de  reuniões/oficinas  de  trabalho  relevantes  para  as prioridades
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estratégicas da NHR Brasil e seus parceiros;

 Quando necessário e apropriado,  oferecer sua experiência e perícia nas áreas de
hanseníase e gestão durante cursos locais, bem como na capacitação dos parceiros e
equipe técnica da NHR Brasil;

 Acompanhar a utilização orçamentária dos projetos, analisando e retroalimentando
os parceiros locais, coordenação financeira e direção executiva da NHR Brasil quanto
à utilização dos recursos alocados e saldos existentes;

 Apoiar na elaboração de propostas para serem submetidas a editais de captação de
recursos para projetos que estão sob a responsabilidade da equipe da NHR Brasil;

 Realizar outras tarefas que a NHR Brasil ou NLR julgarem necessárias para alcançar o
propósito do cargo.

2. Perfil e qualificações mínimas 

Requerido: 
 Graduação em cursos na área da saúde, ciências humanas ou sociais – para 

formação em outras áreas, serão consideradas as habilidades e experiência do(a) 
candidato(a) – enviar comprovação.

 Experiência profissional na área da saúde pública ou saúde coletiva, 
essencialmente na política de controle da hanseníase e outra doenças 
negligenciadas  – enviar currículo com informações detalhadas e contato para 
referência profissional.

 Ter disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.
 Não apresentar atitudes discriminatórias.

Desejável:
 Conhecimento do idioma inglês
 Atitude proativa, agregadora e tranquila em situações de pressão
 Gostar de compartilhar conhecimentos e experiências na área da hanseníase a fim 

de incentivar o desenvolvimento de novas ideias
 Ter sensibilidade cultural

3. Informações sobre a vaga

 Loca  de  trabalho: Preferencialmente  em  Fortaleza,  Recife  ou  Porto  Velho,  com
disponibilidades para viagens frequentes.
 Número de vagas: 01 (uma)
 Carga horária: 40 horas semanais



3

 Salário: R$ 5.478,39 bruto + auxílio alimentação/refeição + seguro saúde
 Regime de contratação: CLT - contrato por um ano com possível prorrogação.

4. Etapas do Processo Seletivo 

 Inscrições até 23h59min de 26/08/2021, através do envio da documentação abaixo
pelo e-mail: nhr@nhrbrasil.org.br 

o Currículo Vitae em PDF (com informação da experiência profissional)
o Carta de intenção para a vaga (01 página) em formato PDF
o Cópia do diploma de graduação (e pós-graduação, se houver)   

 Resultado da avaliação curricular: dia 27/08/2021 no site da NHR Brasil
 Entrevistas via Zoom entre os dias 30 e 31/08/2021 – horários a serem agendados  
 Resultado final: 01/09/2021 no site da NHR Brasil
 Início das atividades de trabalho: 10/09/2021

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