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Edital de Recrutamento 
Cargo: Coordenador(a) de Projeto KPP1 

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

Amsterdã (Holanda) e escritórios em cinco países, formando uma aliança, da 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 atingidas pela hanseníase, assim como pessoas com deficiências ou 

atingidas 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.  

 

Diante deste contexto, a organização busca um(a) profissional para coordenar projetos. Como 

pré-requisito, espera-se que o candidato tenha experiência em saúde pública, vigilância e 

assistência em saúde, vigilância epidemiológica e controle da hanseníase e outras doenças 

negligenciadas. Sua função será coordenar atividades do 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. 

 
1. Descrição do Cargo 

O(a) coordenador(a) do Projeto Prioritário Chave 1 (KPP1) assumirá o gerenciamento técnico 

e financeiro dos projetos envolvidos nesse KPP (exceto o Programa PEP++); será membro da 

equipe NHR Brasil se reportando à Direção Nacional; liderará os projetos desse eixo 

prioritário a nível nacional, integrado com os demais funcionários e consultores da NHR 

Brasil em colaboração com parceiros - especialmente técnicos e gestores da saúde e 

assistência social dos municípios e estados onde serão desenvolvidos os projetos, Ministério 

da Saúde e Ministério da Cidadania, Universidades e Centros de Pesquisa aliados aos 

projetos e outras organizações sociais parceiras. 

https://nlrinternational.org/
https://www.nhrbrasil.org.br/
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2. Responsabilidades Profissionais 
 

2.1. Implantação e Execução dos Projetos do KPP1 (exceto PEP++) 
 

• Atuar sob orientação do Diretor da NHR Brasil e da NLR Amsterdã-Holanda; 

• Elaborar Plano Detalhado de Ação para implantação dos projetos de intervenção e pesquisa 
de forma integrada com a Direção da NHR, Equipe Técnica, Administrativa e Financeira, assim 
como Consultoras de Pesquisa; 

• Participar integralmente da elaboração dos projetos de pesquisa sob sua coordenação, 
submetendo-os ao Comitê de Ética em Pesquisa; 

• Participar integralmente da elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão para os 
projetos de intervenção e pesquisa que estarão sob sua coordenação; 

• Desenvolver documentos específicos relacionados aos projetos do KPP1 (exceto PEP++) para o 
Brasil, em colaboração com os parceiros e com orientação do Diretor Nacional e Consultores 
da NHR Brasil; 

• Organizar pautas, coordenar encontros, oficinas e reuniões técnicas para implementação, 
monitoramento e avaliação dos projetos sob sua responsabilidade; 

• Realizar viagens para os locais onde serão desenvolvidos os projetos, incluindo viagens 
internacionais para participar de encontros relacionados aos projetos sob sua coordenação; 

• Elaborar relatórios das viagens ao campo, socializando com a equipe NHR Brasil e demais 
pessoas envolvidas nos projetos. 

 
2.2. Atuação com a rede de contatos 

• Estabelecer uma interlocução eficaz entre os envolvidos nas atividades; 

• Elaborar e firmar, com apoio da assessoria jurídica, termos de acordos formais com 

todos os parceiros do setor da saúde e assistênca social para cada projeto; 

• Manter os parceiros informados do andamento dos projetos e das pesquisas; 

• Apoiar tecnicamente os interlocutores nos Estados e Municípios, de forma contínua; 

• Organizar os encontros relacionados aos projetos sob sua coordenação; 

• Planejar, em parceria com a Consultora dos Projetos, reuniões periódicas com 

parceiros; 

• Fortalecer rede de contatos necessária para assegurar o êxito dos projetos. 
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2.3. Planejamento, Monitoramento e Avaliação 
 

• Planejar, em conjunto com equipe da NHR Brasil, as atividades dos projetos aliadas ao Plano 
Nacional da NHR Brasil e NLR; 

• Apresentar e debater as atividades planejadas junto aos parceiros envolvidos (saúde e 
assistência social) e ajustar quando necessário; 

• Elaborar plano para execução das atividades (técnico e financeiro) contendo as etapas de 
Monitoramento e Avaliação em conjunto com a Gestora de Planejamento Monitoramento e 
Avaliação-PM&A, Gestora Financeira e Consultora da NHR Brasil; 

• Estabelecer sob orientação da Direção da NHR, e Consultoria Científica, 

acompanhamento de todas as etapas dos projetos de pesquisa integrados aos projetos 

do KPP1 sob sua responsabilidade; 

• Alimentar periodicamente os documentos, planilhas e outros instrumentos de 

monitoramento e avaliação dos projetos e das pesquisas integradas; 

• Assegurar que a coleta das informações dos projetos tenham alta qualidade e manter 

sob sua responsabilidade a gestão dessas informações, respeitando as diretrizes 

internacionais de preservação da segurança de dados; 

• Programar os encontros de Monitotramento e Avaliação em conjuto com a Direção da 

NHR, Gestora de PM&A, Gestora Financeira e Consultora; 

• Produzir e divulgar os relatórios de monitoramento e avaliação. 

 
2.4. Gestão Financeira e Gestão de Pessoal 
 

• Planejar e supervisionar a utilização do recurso financeiro sob a orientação da Direção da 
NHR e da Gestora Finaceira; 

• Utilizar adequadamenre e oportunamente todos os formulários estabelecidos 

pela NHR relacionados ao sistema de prestação de contas dos projetos; 

• Acompanhar o orçamento anual em colaboração com a Gerente Financeira e Diretor 

nacional da NHR Brasil; 

• Garantir a qualidade da prestação de contas de todos prestadores de serviços envolvidos 

nos projetos do KPP1 (exceto do PEP++); 

• Participar, com a colaboração da Gestora Finaceira, da elaboração dos relatórios 

financeiros períodicos; 
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• Gerenciar as planilhas de gastos e reembolsos de todos os custos gerados pelos 

projetos sob sua coordenação; 

• Elaborar, com apoio da Gerente Finaceira, os termos de referência e contratos para pessoal que 

será integrado aos Projetos; 

• Elaborar, com apoio da Consultora do KPP1 para pesquisas, o processo de seleção 

para pessoal que for participar da pesquisa, incluindo estagiários e bolsistas; 

• Organizar as capacitações necessárias para a execução do projeto e, quando 

necessário, participar como ministrante dessas capacitações. 

 
2.5. Registros de dados e Acompanhamento de Indicadores 
 

• Levantar, em colaboração com a Consultora e parceiros locais, os dados 

epidemiológicos e operacionais necessários para gerar linha de base para seguir com 

as atividades dos projetos, assim como as pesquisas integradas; 

• Garantir que os dados coletados estejam devidamente protegidos; 

• Analisar periodocamente os indicadores epidemiológicos e operacionais adotados 

para serem acompanhados nos projetos e nas pesquisas integradas aos projetos e 

elaborar e garantir a entrega de relatórios trimestrais, semestrais e anuais para todos 

os envolvidos; 

• Analisar os resultados à luz da Teoria da Mudança* estabelecida para os projetos. 
* Teoria da Mudança: é uma metodologia que torna visível o caminho necessário, desde o curto 

e médio prazo, para se alcançar uma mudança real no longo prazo. 

 
2.6. Outras atividades necessárias 
 

• 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; 

• Participar da produção de publicações científicas; 

• Apresentar as informações dos projetos em encontros nacionais e internacionais; 

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

nacional da NHR Brasil; 

• 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; 

• Outras tarefas essenciais para a gestão integral dos projetos sob sua responsabilidade. 
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3. Perfil requerido e comprovado 

 
• Graduação na área da saúde (preferencialmente Enfermagem ou Fisioterapia) – Diploma 

requerido no envio da documentação; 

• Pós-graduação (preferencialmente em Saúde Pública ou Saúde Coletiva) – Diploma requerido 
no envio da documentação; 

• Mínimo de 5 anos de experiência em programas de Vigilância e Atenção à Saúde, de 

preferência com atuação em hanseníase e outras doenças negligenciadas – 

Certidões requeridas no envio da documentação; 

• Participação em pesquisas básicas ou operacionais ou outras pesquisa em saúde; 

• Fluência em inglês (escrito e oral) – será requerido na entrevista. 

• Manejar bem os programas de informática (Microsoft Word, Excel, Power Point) e 
apresentar capacidade de analisar e interpretar dados 

• Disponibilidade para viagens frequentes (nacionais e internacionais). 

 
3.1. Atributos importantes esperados: 

 

• Experiência em gestão na área da saúde e liderança de equipes 

• Experiência com planejamento de programas e orçamentos 

• Capacidade de motivar equipes e realizar gestão de conflitos 

• Experiência com treinamentos para profissionais de saúde 

• Experiência com Epi-Info, RedCap e Programas de Geoprocessamento de dados 

 

4. Outras informações sobre o trabalho 
 
• Local de trabalho: Fortaleza, Ceará, local do escritório nacional da NHR Brasil; 

• Salário: Na média do mercado e de acordo com a experiência e formação do candidato; 

• Regime de contratação: CLT com outros benefícios padronizados da organização. 
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5. Etapas do Processo Seletivo 

• Divulgação do Edital: dia 20/11/2019 

• Inscrição: envio para o e-mail info@nhrbrasil.org.br de Currículo modelo Lattes 

(completo); Documentos comprobatórios dos cursos de Graduação, Pós-graduação; 

Declarações de Experiência e Carta de Apresentação de 01 página em PDF. Até o dia 

08/12/2019. 

• Resultado da avaliação curricular: dia 11/12/2019 – divulgado na página da NHR Brasil 

• Entrevistas via link da zoom: dia 16/12/2019 – horários serão previamente agendados 

• Resultado final: dia 20/12/2019 – divulgado na página da NHR Brasil 

 

OBS: A ausência de qualquer documento solicitado para inscrição implica em não 

homologação da mesma.  

 

mailto:info@nhrbrasil.org.br

