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Olá! 

Conheça as características das 35 vagas disponíveis no Grupo de Trabalho Monitoramento 
de Licitações. 

 

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 

PROFISSIONAIS DE TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO 

(Direito, Engenharia, Farmácia, Arquitetura e demais áreas) para 

atuação no Programa “Monitoramento de Licitações” 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE Trabalho remoto 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado  

DESCRIÇÃO 

15 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado 

Atuação:  

Analisar a conformidade dos editais de licitação à legislação vigente; 

analisar os editais de licitação sob o ponto de vista técnico, de acordo 

com o objeto da licitação. 

Competências:  

– Aplicação de conhecimento técnico (todas as áreas) à análise dos 

editais de licitação (para análise do objeto sob a perspectiva técnica)   

– Disposição para adquirir conhecimentos sobre Legislação aplicada à 

Administração Pública (para análise do edital sob a perspectiva legal)  ) 

– Raciocínio analítico: técnico (objeto) e jurídico (legalidade) 

– Interesse por interpretação de normas jurídicas 

– Utilização de Word e Excel 

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 
ANALISTAS para atuação no Programa “Monitoramento de 

Licitações” 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE Trabalho remoto 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado   

DESCRIÇÃO 

10 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Acompanhar cumprimento dos contratos/Portal da Transparência.  

Competências:  

– Disposição para adquirir novos conhecimentos 

– Interesse por interpretação de normas jurídicas 

– Facilidade de pesquisar em sites na internet  

– Utilização de Word e Excel 

Dedicação: 

– Disponibilidade de tempo estimada: mínimo de 8 horas/mês. 

 

 

CARGO 
ANALISTAS para atuação no Programa “Monitoramento de 

Licitações”  

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira 

LOCALIDADE Trabalho presencial nos endereços das obras/serviços 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado 

DESCRIÇÃO 

10 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado 

Atividades:  

Acompanhar o andamento dos serviços/obras por meio de visita in loco 

para verificação da conformidade do executado ao previsto nas 

cláusulas contratuais. 

Competências:  

– Desejável: estudantes de Engenharia e engenheiros(as) 

– Disposição para adquirir novos conhecimentos no âmbito da 

Legislação Administrativa, “na prática”  

– Interesse por interpretação de normas jurídicas 

Dedicação: 

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

 
 


