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NETHERLANDS HANSENIASIS RELIEF  

PROJETO DE INCLUSÂO SOCIAL DE PESSOAS ACOMETIDAS PELA HANSENÍASE  

PROCESSO SELETIVO - ESTAGIÁRIO  

EDITAL 04/2022  

 

A NHR Brasil é uma organização social 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. Em 2021, a NHR Brasil, em parceria com o Ministério da Saúde e da 

Organização Pan-Americana da Saúde iniciou um projeto intitulado “Estratégias integradas para 

fortalecer a vigilância de contatos, inclusão social e enfrentamento ao estigma entre pessoas 

acometidas pela hanseníase.” 

Em consonância com a Estratégia Nacional para Enfrentamento da Hanseníase (2019- 2022), a  

proposta tem como objetivo o desenvolvimento de um projeto piloto que visa desenvolver e 

monitorar ações integradas para fortalecer a vigilância de contatos, inclusão social e enfrentamento 

ao estigma entre pessoas acometidas pela hanseníase nos município de Paulista (PE), Porto Velho 

(RO) e Rio de Janeiro (RJ), estimulando ações conjuntas entre o  Sistema Único de Saúde (SUS) e 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

2. Informações Sobre a Vaga  

2.1. O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga de estágio para 
atuar como assistente do Projeto de Inclusão Social de Pessoas Acometidas pela Hanseníase e 
destina-se a estudantes regularmente matriculados em um curso de graduação das áreas da saúde, 
ciências sociais ou humanas de qualquer Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC). 

2.2. A vaga de estágio é destinada a atividades prioritariamente no território de Porto Velho 
(Rondônia), em conjunto com voluntários e sob a orientação da coordenação do projeto na NHR 
Brasil. 

2.3. O graduando selecionado no processo seletivo deve ter disponibilidade de 30 (vinte) horas 
semanais a serem pactuadas de acordo a disponibilidade do selecionado. 

2.4. A bolsa de estágio via Instituto Evaldo Lodi (IEL) é de R$800,00 + ajuda de custo (transporte). 

2.5. As atividades serão desempenhadas de junho de 2022 a setembro de 2022, com duração de 4 
meses.  

3. Descrição do Cargo e Responsabilidades 

 

 Apoiar o coordenador de projetos na organização e logística de atividades de campo e 

administrativas. 

 Buscar referenciais teóricos e documentos técnicos sobre os temas abordados no projeto. 
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 Auxiliar nas atividades de campo referentes a inclusão social e enfrentamento ao estigma entre 

pessoas acometidas pela hanseníase. 

 Participar de cursos que serão oferecidos para os profissionais do município. 

 Auxiliar na escrita e revisão de relatórios e documentos técnicos e científicos. 

 Participar em encontros ou reuniões com a comunidade e com pessoas ou grupos de pessoas 

acometidas pela hanseníase. 

 Participar em reuniões técnicas (presencial ou on-line) com a equipe do projeto e com técnicos 

e gestores do município onde o projeto é realizado.  

4. Perfil e Qualificações  

4.1. Requerido 

 Residir no município de Porto Velho (RO); 

 Estar regularmente matriculado em curso de graduação das áreas da saúde, ciências sociais ou 

humanas de qualquer Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC); 

 Ter disponibilidade de 30 horas semanais; 

 Ter habilidades com Word e Excel; 

 Ter capacidade de articulação, comunicação e trabalho em equipe; 

 Não apresentar atitudes discriminatórias. 

4.2. 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. 

5. Das Inscrições 

5.1. O período de inscrição se dará a partir do dia 14 de junho de 2022 até às 23h59min do dia 19 
de junho de 2022.  

5.2. A inscrição será realizada exclusivamente de forma ONLINE, por meio do preenchimento do 
formulário de inscrição disponível no link a seguir: https://forms.gle/s7Sb77hPDBozpVSJ6 

5.3. Em observância à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – conhecida como Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) – os dados pessoais requeridos no formulário de inscrição são de uso 
exclusivo da NHR Brasil para o processo seletivo. Sendo assim, a organização garante que tais 
informações serão consultadas e guardadas em caráter de sigilo.  

Parágrafo único: Para o deferimento da inscrição do candidato, será necessário o preenchimento 
completo do formulário de inscrição com os dados exigidos e atender aos requisitos citados no 

ITEM 4.1. do presente edital. 

 

 

https://forms.gle/s7Sb77hPDBozpVSJ6
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6. Das Etapas do Processo  

6.1. Avaliação Curricular 

6.1.1. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, informando link do Currículo 
Lattes atualizado, junto a uma breve descrição de motivações em ser estagiário do projeto, por 
meio do link a seguir: https://forms.gle/s7Sb77hPDBozpVSJ6 

6.1.2. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 20 de junho de 2022 através do site: 
https://www.nhrbrasil.org.br, assim como via email com os candidatos selecionados.  

6.2. Entrevista 

6.2.1. Os candidatos aprovados na etapa de Avaliação Curricular participarão de entrevista via 
plataforma Zoom no dia 21 de junho de 2022. 

6.2.2. Os horários de cada entrevista serão agendados individualmente via email. 

7. Da Classificação Final  

A divulgação do resultado final será realizada no dia 23 de junho de 2022 através do site 
https://www.nhrbrasil.org.br, assim como via email com o candidato selecionado. 

8. Disposições finais 

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail nhr@nhrbrasil.org.br ou pelo telefone (85) 3055.4133. 

https://forms.gle/s7Sb77hPDBozpVSJ6
https://www.nhrbrasil.org.br/
https://www.nhrbrasil.org.br/

