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PROCESSO SELETIVO  

MOBILIZADOR COMUNITÁRIO – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 
INCLUSIVO 

 

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. Desde 

2018, a NHR Brasil desenvolve um projeto multicêntrico, voltado para a avaliação dos limites 

e possibilidade de um projeto de Desenvolvimento Inclusivo (DI) para pessoas com 

deficiências e acometidas pela hanseníase. 

Denominada inicialmente de Reabilitação Baseada na Comunidade, a proposta de 

Desenvolvimento Inclusivo se constitui em um referencial internacional contemplando 

estratégias com foco para reabilitação, equalização de oportunidades, e inclusão social 

(redução de barreiras físicas, culturais, sociais, entre outras) de pessoas com deficiência e/ou 

atingidas pela hanseníase. Tais estratégias são de base comunitária, visando o protagonismo 

dessas pessoas e são implementadas por meio de esforços combinados de pessoas com 

deficiências/hanseníase/doenças negligenciadas, famílias, comunidades, serviços (saúde, 

educação, social) e outros parceiros governamentais e não-governamentais, apresentando 

como eixos norteadores a sustentabilidade, inclusão social, empoderamento e colaboração 

multisetorial. 

 
1. Descrição do Cargo e Responsabilidades 

 
O(A) Mobilizador(a) Comunitário (a) atuará prioritariamente no território de Jaibaras, distrito 

de Sobral, em conjunto com voluntários e sob a orientação da coordenação do projeto na 

NHR Brasil, desenvolvendo atividades que compreendem: 

 

• Reconhecer e estimular pessoas com deficiência e acometidas pela hanseníase a 

participarem ativamente do projeto. 

• Reconhecer a rede de  recursos  e  serviços  disponíveis, considerando o distrito de 

Jaibaras e o  município de Sobral. 

• Apoiar e promover ações articuladas, que envolvam atores do território, tais como: 

saúde, educação, assistência social e outros, visando a sustentabilidade do projeto. 

• Contribuir no desenvolvimento de estratégias de base comunitária, voltadas a garantia 

de direitos, e que estimule o empoderamento e redução de estigma de pessoas com 

deficiências e/ou acometidas pela hanseníase, suas famílias e comunidade. 

• Participar em conjunto com a coordenação do projeto e com a comunidade, da 
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elaboração de estratégias de base comunitária, que contribuam para a redução de 

barreiras  (físicas, culturais, sociais, entre outras), enfrentadas por pessoas com 

deficiências e pessoas acometidas pela hanseníase. 

• Contribuir e assegurar a realização das atividades, conforme recursos financeiros 

alocados para o projeto. 

• Apoiar nos processos de planejamento, monitoramento e avaliação do projeto de 

desenvolvimento inclusivo, garantindo a qualidade e o cumprimento dos prazos. 

• Apoiar com o registro de atividade de campo, contribuindo para sua divulgação e 

elaboração de relatórios. 

• Participar de reuniões presenciais ou virtuais com a equipe da NHR Brasil, 

beneficiários e parceiros do projeto. 

• Garantir a qualidade da prestação de contas das atividades realizadas à NHR Brasil 

dentro dos prazos estipulados. 

2. Perfil e qualificações 

Mínimos Requeridos: 

• Residir no município de Sobral. 

• Ter no mínimo o Ensino Médio completo.  

• Ter capacidade de articulação, comunicação e trabalho em equipe. 

• Ter experiência com mobilização comunitária e atividades de base territórial.  

• Ter disponibilidade para viagens dentro do próprio estado ou fora, quando necessário. 

• Não apresentar atitudes discriminatórias. 

• Ter habilidades com Word e Excel.  
 

Desejável 

• Atitude proativa, agregadora e tranquila em situações de pressão. 

• Gostar de compartilhar conhecimentos e experiências, a fim de incentivar o 

desenvolvimento de novas ideias. 

• Ter sensibilidade cultural. 

• Residir no distrito de Jaibaras. 
 

3. Informações sobre a vaga 

 

• Local de trabalho: Distrito de Jaibaras, município de Sobral/Ceará. 

• Número de vagas: 01 (uma) vaga, preferencialmente pessoa com deficiência. 

• Carga horária: 20 horas semanais, a ser pactuada de acordo a disponibilidade do 
selecionado. 

• Remuneração: R$ 1.800,00 (sem adicional de vale transporte, alimentação e plano de 
saúde). 

• Regime de contratação: Contrato por seis meses, com possível prorrogação se ambas 
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as partes tiverem interesse. 

• Início das atividades: Junho de 2021. 
 

4. Etapas do Processo Seletivo 
 

• Inscrições até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 24 de maio de 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 conclusão do ensino médio, de graduação (se houver) e/ou 
pós-graduação (se houver). 

• Resultado da avaliação curricular: dia 26 de maio de 2021, no site da NHR Brasil 

(www.nhrbrasil.org.br). 

• Entrevistas, via Zoom, entre os dias 27 e 28 de maio de 2021 – horários a serem 

agendados. 

• Resultado final: dia 31 de maio de 2021, no site da NHR Brasil 

(www.nhrbrasil.org.br). 

 
5. Critérios avaliativos  

 
Serão previamente desclassificados os(as) candidatos(as) que não apresentarem a 
documentação completa exigida: carta de intenção para a vaga (1 página em PDF), 
currículo detalhado e cópia do diploma de conclusão do ensino médio, de graduação 
e/ou pós-graduação (se houver). A avaliação do currículo dos (as) candidatos(as) levará 
em conta sua experiência com mobilização comunitária e atividades de base territorial 
desenvolvidas, além da capacidade de articulação, comunicação e trabalho em equipe. 
Residir no distrito de Jaibaras será considerado critério de desempate. 

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

mailto:nhr@nhrbrasil.org.br

