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Edital de Recrutamento 

Coordenador(a) do Programa PEP++ 

 
A NHR Brasil (https://www.nhrbrasil.org.br/) é uma organização não governamental que trabalha em 

prol de um mundo livre da hanseníase e da exclusão causada pelas deficiências e tem a missão de 

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

deficiências ou atingidas pela hanseníase. Nesse sentido, esse Edital busca um(a) coordenador(a) de 

programa com experiência em saúde pública e pesquisas científicas no campo da saúde para 

gerenciar, no Brasil, um projeto multicêntrico com duração de 05 anos anos, coordenado 

internacionalmente pela NLR (https://nlrinternational.org/) e que também está sendo desenvolvido 

na Índia e na Indonésia. O foco desse projeto é implantação de um novo esquema de quimioprofilaxia 

pós-exposição reforçado para interromper a transmissão da hanseníase em áreas endêmicas para a 

doença. 

 
1. Descrição do Cargo 

O(a) coordenador(a) do projeto PEP++  assumirá a coordenação e administração de todos os 

aspectos do projeto PEP++ a nível nacional; será membro da equipe internacional do PEP++ e 

fará parte das reuniões do grupo tarefa nacional ex officio; liderará o projeto a nível nacional 

em colaboração com parceiros do projeto, especialmente com a pesquisadora principal, 

técnicos e gestores dos municípios e estado; colaborará fortemente com o(a) Gerente 

Internacional do PEP++ e se reportará ao diretor nacional da NHR Brasil. 

 
2. Responsabilidades Profissionais 
 
2.1. Implantação e Execução do Programa PEP++ no Brasil 

 Participar e apoiar a equipe internacional PEP++ 

 Estabelecer a gestão do projeto com apoio do(a) gerente internacional do PEP++ 

 Desenvolver documentos específicos para o Brasil em colaboração com os parceiros e com 

orientação do(a) gerente internacional do PEP++ e da pesquisadora principal 

 Organizar pautas e coordenar encontros do Comitê Científico Nacional do PEP++ 

 

 

 

https://www.nhrbrasil.org.br/
https://nlrinternational.org/
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2.2. Coordenação e rede de contatos 

 Estabelecer uma estrutura eficaz de coordenação entre os diferentes interessados  

 Elaborar e firmar termos de acordos com os parceiros formais do projeto 

 Manter os parceiros informados do andamento da pesquisa de forma contínua 

 Orientar e gerenciar os supervisores municipais do PEP++ de forma contínua 

 Organizar os encontros nacionais (com o comitê científico, bem como outros parceiros) 

 Planejar e coordenar a realização das reuniões periódicas com parceiros 

 Fortalecer rede de contatos necessária para assegurar o êxito do programa 

 

2.3. Planejamento 

 Alinhar o plano nacional com o ciclo de planejamento internacional do programa PEP++ 

 Elaborar plano trimestral e submeter ao diretor da NHR e Gerente internacional do PEP++ 

 Elaborar calendários anuais das operações em forma de quadro Gantt 

 Garantir a implementação dos componentes variados do projeto de pesquisa, inclusive 

os estudos complementares (percepção, aceitabilidade e economia da saúde) 

 
2.4. Monitoramento e Avaliação 

 Utilizar o sistema de monitoramento, supervisão e avaliação nos diferentes níveis do 

projeto – nacional, estadual e municipal (campo) e produzir docuemntos de M&A 

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

requisitos do sistema definido por Erasmus MC (Roterdã) 

 
2.5. Gestão de recursos humanos 

 Participar da contratação da equipe do projeto em colaboração com o diretor da NHR 

Brasil e em consulta com o(a) gerente internacional do projeto PEP++ 

 Manter comunicação clara e efetiva com supervisores municipais do PEP++ 

 Estabelecer e implementar um processo de avaliação de desempenho da equipe 

 Organizar as capacitações necessárias para a execução do projeto 

 
2.6. Gestão financeira 

 Supervisionar a gestão financeira do projeto PEP++ 

 Usar o sistema de prestação de contas do projeto PEP++ conforme as orientações 

fornecidas pelo(a) gerente internacional do projeto PEP++ 

 Produzir orçamento anual em colaboração com o gerente internacional do projeto PEP++ e o 
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diretor nacional da NHR Brasil 

 Garantir a qualidade da prestação de contas de todos os funcionários do PEP++ 

 Participara da elaboração e alimentação do relatório financeiro semestral e fornecer 

esses dados para o diretor da NHR Brasil e gerente internacional do PEP++ 

 
2.7. Registros de dados e Relatórios 

 Garantir que os dados registrados na pesquisa sejam coetados e utilizados de 

acordo com o estabelecido e aprovado no comitê de ética 

 Elaborar e garantir a entrega de relatórios a cada trimestre e semestre e anual para o 

diretor nacional da NHR Brasil e ao gerente internacional do projeto PEP++ 

 
2.8. Outras atividades necessárias 

 Participar das reuniões bilaterais e multilaterais eventualmente sendo responsável por 
organizar pauta e realizar a relatoria 

 Colaborar e participar na produção de publicações científicas 

 Apresentar as informações do PEP++ no Brasil em encontros nacionais e internacionais 

 Identificar e resolver problemas ou conflitos com a equipe em conjunto com o diretor 

nacional da NHR Brasil e, se relevante, o(a) gerente internacional do projeto PEP++ 

 Resolver assuntos de segurança em conjunto com o diretor nacional da NHR Brasil 

 Motivar e orientar os membros da equipe do projeto e outros profissionais envolvidos 

 Quaisquer outras tarefas essenciais para a gestão integral do programa 

 
3. Perfil requerido e comprovado: 

 Graduação na área da saúde (enfermagem, medicina, fisioterapia, biologia, etc) 

 Pós-graduação em saúde pública ou saúde coletiva 

 No mínimo cinco anos de experiência na gestão na área de saúde pública (vigilância, 

atenção básica, planejamento em saúde; de preferência na gestão de programas de 

controle da hanseníase). 

 Participação em pesquisas : ensaio clínico, pesquisa básica ou operacional ou outras 

pesquisa em saúde. 

 Fluência em inglês (escrito e oral) 

 Proficiência em programas de informática (Microsoft Word, Excel, Power Point) 

 Disponibilidade para viagens frequentes (nacionais e internacionais) 
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3.1. Atributos importantes esperados: 

 Experiência de gestão na área da saúde e liderança de equipes 

 Experiência com planejamento de programas e orçamentos 

 Experiência com elaboração de relatórios e prestações de contas 

 Capacidade de motivar equipes e realizar gestão de conflitos 

 Não apresentar estigma ou descriminação  

 
3.2 Qualificações adicionais que contam a favor do(a) candidato(a): 

 Experiência comprovada em pesquisa do tipo ensaio clínico 

 Capacidade de analisar e interpretar dados e experiência com sowtwares de analise de dados 
em saúde (Stata, SPSS, TabWin, Epi-Info, além de pacotes de geoprocessamento de dados). 

 

4. Local de trabalho: Fortaleza - Ceará. 

 

5. Salário: Na média do mercado e de acordo com a experiência e formação do candidato  

 

6. Regime de contratação: Regime de CLT com outros benefícios padronizados da 

organização. 

 

7. Etapas do Processo de Seleção:  

 1ª ETAPA - Avaliação curricular: Envio do Currículo Lattes atualizado (em PDF) e Carta 

de apresentação (01 pág. em PDF)  por e-mail para: info@nhrbrasil.org.br até às 23:59h 

do dia 25/08/2019.  

o Resultado da 1ª.ETAPA: 27/08/2019 

 2ª ETAPA - Entrevista: dia  30/08/2019  via zoom em horário a ser agendado 

o Resultado da 2ª ETAPA: 31/08/2019 

 3ª ETAPA - Entrevista: dia 03/09/2019 em Inglês e apresentação em inglês sobre o tema 

(power point 10 minutos)  via zoom em horário a ser agendado 

o Resultado final: 06/09/2019 

 

mailto:info@nhrbrasil.org.br

