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Olá! 

Conheça as 8 vagas disponíveis no Grupo de Trabalho Monitoramento da Merenda 

Escolar.  

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 
NUTRICIONISTAS para atuação no Programa “Monitoramento da Merenda 

Escolar”  

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE 
Trabalho remoto e trabalho presencial nas unidades da rede municipal de 

Educação de Itabira MG  

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado  

DESCRIÇÃO 

2 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Avaliar a qualidade da merenda servida aos alunos da rede municipal de Ensino 

de Itabira MG, de acordo com a legislação do PNAE Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

Competências: 

– Disposição para adquirir novos conhecimentos 

– Interesse por pesquisas e leitura de leis e normativos  

– Atualização de conhecimentos relacionados à segurança alimentar e 

nutricional 

– Urbanidade no relacionamento com as unidades da rede municipal de 

Educação 

– Utilização de Word e Excel 

– Pró-atividade e engajamento  

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: mínimo de 2 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 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO para atuação no Programa “Monitoramento 

da Merenda Escolar”:  

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE 
Trabalho remoto e trabalho presencial nas unidades da rede municipal de 

Educação de Itabira MG 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado  

DESCRIÇÃO 

1 VAGA para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Avaliar a qualidade da merenda servida aos alunos da rede municipal de 

Itabira MG, de acordo com a legislação do PNAE Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

Competências:  

– Disposição para adquirir novos conhecimentos 

– Interesse por pesquisas e leitura de leis e normativos  

– Atualização de conhecimentos relacionados à segurança alimentar e 

nutricional 

– Urbanidade no relacionamento com as unidades da rede municipal de 

Educação 

– Utilização de Word e Excel 

– Pró-atividade e engajamento  

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: mínimo de 2 horas/semana 

 

CARGO 
ANALISTAS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO para atuação no 

Programa “Monitoramento da Merenda Escolar” 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE Trabalho remoto  

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado  

DESCRIÇÃO 

2 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades: 

Analisar editais de licitação e acompanhar o cumprimento dos 
respectivos contratos. 

Competências:  

– Disposição para adquirir novos conhecimentos 

– Interesse por pesquisas  

– Raciocínio analítico e jurídico 

– Interesse por leitura de documentos (leis, normativos) com foco em 
análise e extração de dados relevantes 

– Utilização de Word e Excel 

– Pró-atividade, engajamento 

– Desejável: conhecimento específico em licitações 

Dedicação:  

– Disponibilidade de tempo estimada: mínimo de 2 horas/semana   
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CARGO 
VOLUNTÁRIO(A) para atuação no Programa “Monitoramento da 

Merenda Escolar” 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE 
Trabalho remoto e trabalho presencial nas unidades da rede municipal de 

Educação de Itabira MG   

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado  

DESCRIÇÃO 

1 VAGA para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Participar das atividades gerais do Programa Monitoramento da Merenda 
Escolar, e acompanhar a entrega dos alimentos no depósito da Prefeitura 
Municipal de Itabira e nas escolas da rede municipal. 

Competências: 

– Disposição para adquirir novos conhecimentos 

– Urbanidade no relacionamento com as unidades da rede municipal de 
Educação 

– Utilização de Word e Excel 

– Pró-atividade e engajamento 

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: mínimo de 2 horas/semana 

 

CARGO 
PEDAGOGA(O) para atuação no Programa “Monitoramento da 

Merenda Escolar” 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE 

Trabalho remoto (planejamento das atividades educativas) e trabalho 

presencial nas escolas da rede municipal de Ensino (condução das 

atividades educativas) 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado   

DESCRIÇÃO 

1 VAGA para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Elaborar, conduzir e avaliar atividades educativas relacionadas à 
segurança alimentar e nutricional nas escolas da rede municipal de 
Ensino. 

Competências:  

– Disposição para adquirir novos conhecimentos 

– Interesse por pesquisas e leitura de leis e normativos do PNAE 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– Atualização quanto às possibilidades/repertório de atividades 
educativas relacionadas à segurança alimentar e nutricional 

– Urbanidade no relacionamento com as escolas da rede municipal de 
Educação 

– Utilização de Word e Excel 

– Pró-atividade e engajamento  

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: mínimo de 2 horas/semana 
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CARGO 
VOLUNTÁRIO(A)/ATIVIDADES EDUCATIVAS para atuação no Programa 

“Monitoramento da Merenda Escolar”  

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE 

Trabalho remoto (planejamento das atividades educativas) e trabalho 

presencial nas escolas da rede municipal de Ensino (condução das 

atividades educativas) 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado  

DESCRIÇÃO 

1 VAGA para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Participar da elaboração e condução de atividades educativas relacionadas 

à segurança alimentar e nutricional nas escolas da rede municipal de 

Ensino. 

Competências:  

– Disposição para adquirir novos conhecimentos 

– Interesse por pesquisas e leitura de leis e normativos do PNAE Programa 

Nacional de Alimentação Escolar 

– Atualização quanto a atividades educativas relacionadas à segurança 

alimentar e nutricional 

– Urbanidade no relacionamento com as escolas da rede municipal de 

Educação 

– Utilização de Word e Excel 

– Pró-atividade e engajamento  

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: mínimo de 2 horas semanais  

 

 


