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Olá! 

Conheça as 7 vagas disponíveis no Grupo de Trabalho Comunicação OSB Itabira.  

Precisa de mais informações sobre os Programas em andamento, atividades e periodicidades?  

É só acessar o resumo que elaboramos. 

Quer fazer parte do OSBI? Baixe o Requerimento de Adesão – Associado(a) Voluntário(a)  

Preencha o Requerimento, assine e envie para itabira@osbrasil.org.br com o assunto: Termo 

Voluntário + seu nome 

Agradecemos o interesse e aguardamos o seu contato! 

Atenciosamente, 

 

CARGO 
VOLUNTÁRIO(A) para atuação na área de Comunicação/ 

PLANEJAMENTO 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE Trabalho remoto  

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado  

DESCRIÇÃO 

1 VAGA para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

A partir dos objetivos estratégicos do OSBI, desdobrados em objetivos mensais, 

sugerir assuntos, formatos e ordem de abordagem para publicação nas diversas 

redes. 

Competências:  

– Domínio da língua portuguesa 

– Utilização de Word e Power Point 

– Pró-atividade, pontualidade e engajamento com o Grupo de Trabalho 

Comunicação. 

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: 4 horas/semana 

 

 

 

 

http://itabira.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/99/2021/03/Programas-OSBI-resumo-de-atividades.pdf
http://itabira.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/99/2021/03/2021.Requerimento-Adesao.Voluntario-OSBI.docx
mailto:itabira@osbrasil.org.br
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CARGO 
VOLUNTÁRIO(A) para atuação na área de Comunicação/REDAÇÃO DE 

TEXTOS 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE Trabalho remoto  

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado  

DESCRIÇÃO 

1 VAGA para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Redigir e revisar textos para postagens em redes sociais; alimentar website; criar 

apresentações e relatórios. 

Competências:  

– Domínio da língua portuguesa 

– Utilização de Word e Power Point 

– Pró-atividade, pontualidade e engajamento com o Grupo de Trabalho 

Comunicação. 

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: 4 horas/semana 

 

CARGO 
VOLUNTÁRIO(A) para atuação na área de Comunicação/REVISÃO DE 

TEXTOS  

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE Trabalho remoto 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado 

DESCRIÇÃO 

1 VAGA para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Redigir e revisar textos para postagens em redes sociais; alimentar website; criar 

apresentações e relatórios. 

Competências:  

– Domínio da língua portuguesa 

– Utilização de Word e Power Point 

– Pró-atividade, pontualidade e engajamento com o Grupo de Trabalho 

Comunicação. 

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: 4 horas/semana 
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CARGO 
VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação na área de Comunicação/ CRIAÇÃO 

DE CONTEÚDOS 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE Trabalho remoto 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado 

DESCRIÇÃO 

2 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Sugerir e elaborar conteúdos relacionados à atuação do OSBI para divulgação em 

site WordPress, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e YouTube. 

Competências:  

– Utilização de ferramentas de design gráfico como, por exemplo, Canva, 

editores de imagens, vídeos e áudios 

– Utilização de Word e Power Point 

– Pró-atividade, pontualidade e engajamento com o Grupo de Trabalho 

Comunicação. 

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: 4 horas/semana 

 

CARGO 
VOLUNTÁRIOS(AS) para Atuação na área de Comunicação/ 

PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE Trabalho remoto 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado 

DESCRIÇÃO 

2 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Alimentar as redes sociais OSBI (site em WordPress, Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Telegram e YouTube) de acordo com o planejamento do Grupo de 

Trabalho Comunicação. 

Competências:  

– Domínio das ferramentas WordPress, Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Telegram e YouTube e de seus respectivos recursos  

– Pró-atividade, pontualidade e engajamento com o Grupo de Trabalho 

Comunicação. 

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: até 2h por semana, sendo 20 minutos por 

dia, de segunda a sexta-feira. 

 


