
Olá!

Conheça as vagas disponíveis no Grupo de Trabalho Comunicação Institucional.

Precisa de mais informações sobre os Programas em andamento, atividades, competências 
e tempo de dedicação? 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,

https://itabira.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/99/2021/03/Programas-OSBI-resumo-de-atividades.pdf
https://itabira.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/99/2021/03/2021-Req-Adesao-Voluntario-OSBI.pdf


BENEFÍCIOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO

– Trabalho objetivo, com utilização de metodologia própria

– Pode ser realizado à distância

– Esporádico, dependendo da publicação dos editais pelos órgãos públicos

– Não há emissão de pareceres: com base em seu conhecimento técnico, o(a) voluntário(a) 
emitirá opinião, contribuindo para a análise final, elaborada e assinada pelo OSBI

– Aplicação do conhecimento acadêmico: “aprender fazendo”

– Oportunidade de aprender sobre licitações, cidadania, controle social, orçamento público, educação fiscal.

– Diferencial no mercado de trabalho: tanto para trabalhar em órgãos públicos quanto em empresas privadas

– Possibilidades de ampliação da rede de relacionamentos

– Up grade no currículo: atualmente, empresas valorizam bastante o trabalho voluntário

– Exercício efetivo da cidadania: participação ativa na gestão dos recursos públicos
– Experiência pessoal enriquecedora: senso de utilidade, trabalhar pelo coletivo, maior sensibilidade às 
demandas dos outros.



COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL



ATIVIDADES

– PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, REVISÃO DE CONTEÚDOS:
• O planejamento é realizado a cada mês, definindo temas de cada semana do mês.
• A elaboração ocorre de acordo com a disponibilidade do(a) voluntário(a), considerando 

tempo hábil para revisões e cronograma de postagem pré-aprovado. 
• A revisão e aprovação é feita por membros do OSBI, conforme envio do conteúdo 

elaborado. 

– POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS DO OSBI:
• As postagens em redes sociais (Facebook, Instagram e LinkedIn) têm ocorrido de 

segunda a sexta-feira, uma vez ao dia. 
• Agenda semanal OSBI, datas comemorativas, e eventos podem gerar postagens extras, 

inclusive nos finais de semana, sempre observando antecedência mínima para 
possibilitar elaboração e revisão do conteúdo. 

• Para as demais redes (YouTube, WhatsApp e Telegram) a frequência tem sido semanal. 
• Quanto ao site, a periodicidade será mensal, quadrimestral ou de acordo com 

demandas pontuais.



CARGO
VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação na COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – PLANEJAMENTO

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira

LOCALIDADE Trabalho remoto

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado

DESCRIÇÃO

2 VAGAS 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 nos diversos canais da rede social do OSBI

Competências: 
– Domínio da língua portuguesa 
– Utilização de Word e Power Point
– Pró-atividade, pontualidade, comprometimento 

Dedicação:
– Disponibilidade de tempo estimada: A PARTIR DE 4 HORAS/SEMANA.



CARGO
VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação na COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira

LOCALIDADE Trabalho remoto

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado

DESCRIÇÃO

2 VAGAS 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, comprometimento 

Dedicação:
– Disponibilidade de tempo estimada: A PARTIR DE 4 HORAS/SEMANA.



CARGO
VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação na COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – 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: 
– Domínio da língua portuguesa 
– 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, comprometimento

Dedicação:
– Disponibilidade de tempo estimada: A PARTIR DE 4 HORAS/SEMANA.



CARGO
VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação na COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – 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 da língua portuguesa 
– Domínio das ferramentas WordPress, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e YouTube e de seus 
respectivos recursos
– Pró-atividade, pontualidade, comprometimento

Dedicação:
– Disponibilidade de tempo estimada: ATÉ 2 HORAS/SEMANA, sendo 20 minutos por dia, de segunda a sexta-
feira.



@observatoriosocialdeitabira

@osb-itabira

@osbitabira

www.itabira.osbrasil.org.br

(31) 3840-5533 

itabira@osbrasil.org.br

CONHEÇA, ACOMPANHE E COMPARTILHE O NOSSO TRABALHO!

E VEM COM A GENTE!!!

(31) 98799-0466


