Olá!
Conheça as 40 vagas disponíveis no Grupo de Trabalho Monitoramento do Legislativo.
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
EMPRESA

VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação no Programa “Monitoramento do
Legislativo”
Observatório Social do Brasil Itabira

LOCALIDADE

Trabalho remoto e trabalho presencial

TIPO

Trabalho voluntário – não remunerado

DESCRIÇÃO

6 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado
Atividades:
– Acompanhar os dados da produção legislativa; despesas dos
gabinetes com salários, gastos com veículos da frota, utilização de
diárias (previsão de 3h quinzenalmente, total de 6h/mês);
– Acompanhar presencialmente as reuniões ordinárias e as reuniões
das comissões permanentes (previsão de 3h semanalmente, total de
12h/mês, às terças ou quintas-feiras);
– Monitorar o cumprimento dos compromissos assumidos pelos
vereadores por meio do Termo de Compromisso com a população de
Itabira (previsão de 6h mensalmente, total de 6h/mês)
Competências:
– Disposição para adquirir novos conhecimentos
– Interesse por pesquisas
– Interesse por leitura de documentos e informações com foco em
análise e extração de dados relevantes
– Pró-atividade, comprometimento
Dedicação:
– Disponibilidade de tempo estimada: mínimo de 6 a 12 horas/mês.
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CARGO
EMPRESA
LOCALIDADE
TIPO

VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação no Programa “TÔ DE OLHO”:
monitoramento da atuação de cada vereador
Observatório Social do Brasil Itabira
Trabalho remoto e trabalho presencial
Trabalho voluntário – não remunerado, para atuar em dupla no
acompanhamento da atuação de um vereador
34 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado
Atividades:
– Acompanhar os dados da produção legislativa; despesas dos
gabinetes com salários, gastos com veículos da frota, utilização de
diárias (previsão de 3h quinzenalmente, total de 6h/mês);
– Acompanhar presencialmente as reuniões ordinárias e as reuniões
das comissões permanentes (previsão de 3h semanalmente, total de
12h/mês, às terças ou quintas-feiras);

DESCRIÇÃO

– Monitorar o cumprimento dos compromissos assumidos pelos
vereadores por meio do Termo de Compromisso com a população de
Itabira (previsão de 6h mensalmente, total de 6h/mês)
Competências:
– Disposição para adquirir novos conhecimentos
– Interesse por pesquisas
– Interesse por leitura de documentos e informações com foco em
análise e extração de dados relevantes
– Pró-atividade, comprometimento
Dedicação:
– Disponibilidade de tempo estimada: mínimo de 6 a 12 horas/mês
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