
Olá!

Conheça as vagas disponíveis nos Grupos de Trabalho do eixo Educação para a Cidadania.

Precisa de mais informações sobre os programas, as 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.



EDUCAÇÃO PARA 
A CIDADANIA 

Observador Social Mirim NOVO



Programa Observador Social Mirim 

JUSTIFICATIVA: 

A missão institucional do Observatório Social de Itabira é “despertar o interesse da sociedade 
civil para o exercício do controle social”, por meio de ações de Educação para a Cidadania.

Para exercermos a cidadania precisamos ser educados, pois é por meio do conhecimento e da 
apropriação de conceitos políticos básicos que a vida em sociedade torna-se possível. 

Porém, essa temática fundamental ainda não faz parte da base diversificada da rede municipal de 
educação – quer seja nos ensinos fundamental, técnico, médio ou superior –, apesar do disposto 
na lei municipal 5.097/2019 (noções de Direito e Cidadania na rede municipal de Educação), no 
artigo 205 da Constituição Federal de 1988 (educação para a cidadania) e na BNCC 2017 (educação 
fiscal como tema transversal, desde o início de 2020). 

Inicialmente, o Programa oferecerá educação para a cidadania e educação fiscal aos(às) alunos(as) 
do 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas e privadas do município.



Programa Observador Social Mirim 

OBJETIVO GERAL: introduzir no ambiente escolar temas 
como cidadania; direitos; deveres; responsabilidade 
individual e coletiva; ética; controle social; função social 
dos impostos; educação fiscal. 

PÚBLICO: alunos(as) das escolas da rede pública municipal, 
turmas de 5º ano do ensino fundamental

PILOTO: na Escola Municipal Dona Inês Tôrres, nas duas 
turmas de 5º ano do ensino fundamental

QUANDO: previsão para o primeiro semestre de 2022

APOIO/concepção, capacitação e implementação: 
Observatório Social de Brusque SC



CARGO VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação no PROGRAMA “Observador Social Mirim” 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira
LOCALIDADE Trabalho presencial 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado

DESCRIÇÃO

10 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado

Atividades: 

– Aplicar o Programa Observador Social Mirim para turmas de 5º do ensino fundamental da 

rede municipal de educação

– Avaliar os resultados para aperfeiçoamento das técnicas e material utilizados

Competências: 

– Habilidade de comunicação e oratória

– Gostar de trabalhar em escolas, com crianças de 9 a 11 anos

– Facilidade de adaptação do conteúdo à diversidade do público escolar

– Disposição para estudar de forma permanente

– Interesse e habilidade em pesquisas, inclusive na internet

– Interesse por conteúdos relacionados ao tema Cidadania

– Pró-atividade, comprometimento, urbanidade

Dedicação:                                                                                                                   

– Disponibilidade de tempo estimada: A PARTIR DE 2 HORAS/MÊS, nos meses abril, maio, 

agosto, setembro, outubro. 



EDUCAÇÃO PARA 
A CIDADANIA 

Palestra “Cidadania: um exercício diário”  



PALESTRA CIDADANIA: UM EXERCÍCIO DIÁRIO 

DURAÇÃO: 90 minutos

PÚBLICO: mínimo de 30 pessoas OBJETIVO GERAL: Identificar a presença 
da política no cotidiano e reconhecer-se 
como cidadão de direitos e deveres, 
agente capaz de transformar a realidade 
social.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

A – O que é política? / B – Sobre o Brasil: 
República / Democracia / Presidencialismo 
/ Estado Federativo / Democracia 
Representativa / Estado Democrático de 
Direito / C – O que é cidadania? Direitos:  
Civis, Políticos, Sociais / Deveres /              
D – Impostos /  E – O que é corrupção? /  
F – O controle social /  G – O OSBI 

Para solicitar a palestra:
itabira@osbrasil.org.br ou 
pelos telefones 31 98799-0466 
e 31 3840-5533 

mailto:itabira@osbrasil.org.br


DE AGOSTO DE 2018 A JANEIRO DE 2022:

43 PALESTRAS PARA 2.342 PESSOAS !!!
• Alunos(as) do 6°. ao 9°. ano dos Ensinos Fundamental e Médio, de escolas públicas e particulares
• Alunos(as) dos cursos técnicos do Senac 
• Servidoras(es) da Rede Pública Municipal de Educação, 650 participantes
• Pais de alunos(as) de escolas públicas municipais
• Alunos(as) dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Direito, Serviço Social das faculdades

Unileste, Funcesi, Unicesumar
• Docentes da Una Itabira, do Senai Unidades Itabira, Barão de Cocais e São Gonçalo do Rio Abaixo
• Membros das Paróquias N. Sra. Conceição Aparecida e Praia
• Integrantes da Pastoral da Saúde do Hospital N. Sra. das Dores
• Integrantes da Diocese de Cel. Fabriciano Regional Leste 2
• Alunos(as) do Projeto Crianças do Amanhã/Taekwondo e seus pais
• Monitores(as) do COMBEM Conselho Municipal do Bem Estar do Menor
• Brinquedistas do Grupo Alegria, Alegria!
• Participantes do 25º e do 26º Congressos de Associações de Moradores de Bairros Itabira
• Instrutores e Equipe Técnico-pedagógica do SENAI Itabira, Barão de Cocais e S. Gonçalo Rio Abaixo 





CARGO VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação na PALESTRA “CIDADANIA: UM EXERCÍCIO DIÁRIO”

EMPRESA 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: 

– Participar dos eventos virtuais e presenciais, como apoio 

– Prospectar potenciais entidades que sejam público para a palestra

– Ministrar a palestra, a partir de capacitação e acompanhamento do OSBI

Competências: 

– Facilidade de compartilhar conhecimentos

– Habilidade de comunicação e oratória

– Disposição para estudar de forma permanente

– Interesse e habilidade em pesquisas na internet

– Interesse por leitura de leis e normativos

– Pró-atividade, comprometimento

Dedicação:

– Disponibilidade de tempo estimada: A PARTIR DE 2 HORAS POR EVENTO (duração da palestra).



EDUCAÇÃO PARA 
A CIDADANIA 

Programa TÔ DE OLHO! NOVO



PROGRAMA TÔ DE OLHO!

OBJETIVOS: 

• DESPERTAR na sociedade civil O INTERESSE pelo exercício do controle social no 

Legislativo municipal

• ENSINAR, CAPACITAR os(as) interessados(as) para as atividades de controle social.  



A REALIZAR:

• Captar 34 pessoas que atuarão como voluntários(as) do OSBI, em duplas.         
Cada dupla acompanhará a atuação de cada um dos 17 vereadores(a).               
Para a execução do Programa,  é condição a adesão de 34 voluntários(as). 

• Os(as) voluntários(as) serão capacitados(as) para monitorar e registrar: 

✓ gastos dos gabinetes, 

✓ produção legislativa, 

✓ produtividade individual dos vereadores(a), 

✓ presença/ausência/permanência nas reuniões, 

✓ votação, 

✓ utilização de diárias,                 

✓ uso de veículos, 

✓ gastos com combustível, 

✓ cumprimento dos compromissos assumidos/Termos propostos pelo OSBI. 

AÇÕES 

DO OSBI



CARGO VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação no PROGRAMA “TÔ DE OLHO”

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira

LOCALIDADE
Trabalho remoto e/ou trabalho presencial (acompanhamento das reuniões) 

TIPO
Trabalho voluntário – não remunerado, para atuar em dupla no ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DE UM(A) 

VEREADOR(A)

DESCRIÇÃO

34 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado

Atividades: 

– Acompanhar e registrar em planilha os dados da produção legislativa; despesas dos gabinetes com salários; 
gastos com veículos da frota; utilização de diárias (6 horas/mês) ; 
– Acompanhar presencialmente e registrar em planilha dados das reuniões ordinárias (8 horas/mês); 
– Monitorar o cumprimento dos compromissos assumidos pelos vereadores por meio do Termo de 
Compromisso com a população de Itabira, utilizando os dados da produção legislativa (2 horas/mês)

Competências: 
– Disposição para adquirir novos conhecimentos

– Interesse e habilidade em pesquisas na internet

– Interesse por leitura de documentos/informações com foco em análise e extração de dados relevantes

– Pró-atividade, comprometimento 

Dedicação:
– Disponibilidade de tempo estimada: A PARTIR DE 2 HORAS/MÊS.



EDUCAÇÃO PARA 
A CIDADANIA 

Concurso de Desenho e Redação CGU 

Edição 2022  





CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO EDIÇÃO 2022
TEMA: CONVERSANDO A GENTE SE ENTENDE!

Publicação dos resultados:                   

--------

OBJETIVO: despertar nos estudantes o 

interesse pelos temas relacionados ao 

controle social, ética e cidadania por 

intermédio do incentivo à reflexão e ao 

debate destes assuntos nos ambientes 

educacionais. Desenvolvido pela CGU 

desde 2007, são parceiros Sistema OSB 

(desde 2015) e Receita Federal.

PÚBLICO: todos os alunos das escolas 

públicas e privadas de Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e EJA 

Educação de Jovens e Adultos, 

concorrendo nas categorias “Desenho” 

e “Redação”. 

Realização: a partir de 

22.02.2022



TEMA: CONVERSANDO A GENTE SE ENTENDE! 

NOSSA META: participação de 100% das escolas de Itabira no Concurso

• reuniões presenciais/virtuais com as escolas para divulgar o Concurso  

• apoio às escolas para realização dos trabalhos

• acompanhamento da adesão das escolas

• publicação dos trabalhos selecionados pelas escolas nas redes sociais do OSBI

• evento “Premiação Local”

• exposição dos trabalhos.

ATIVIDADES 



CARGO
VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação no 

PROGRAMA “CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO CGU”
EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira

LOCALIDADE Trabalho remoto e trabalho presencial 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado

DESCRIÇÃO

10 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado

Atividades: 

– Participar de reuniões virtuais e/ou presenciais com as escolas de ensino fundamental e EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) do município para divulgar o Concurso (março/abril/maio)

– Promover a exposição e publicação dos trabalhos escolhidos pelas escolas (setembro/outubro)

– Promover e participar do evento Premiação Local (outubro/novembro)

Competências: 

– Disposição e interesse para adquirir novos conhecimentos

– Interesse pela temática do Concurso

– Gostar do trabalho em ambiente escolar

– Cortesia, urbanidade

– Pró-atividade, comprometimento

Dedicação:

– Disponibilidade de tempo estimada: A PARTIR DE 2 HORAS/MÊS, nos meses de MARÇO A MAIO 

e de SETEMBRO A NOVEMBRO



@osbitabira

@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


