
Olá!

Conheça as vagas disponíveis no Grupo de Trabalho Monitoramento da merenda escolar.

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.



GESTÃO PÚBLICA Monitoramento da merenda escolar   



MONITORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO:

monitoramento das licitações 
para compras de insumos 

destinados à merenda escolar, 
visando  garantir que os itens 

adquiridos sejam entregues nas 
escolas de acordo com as 
especificações e nível de 

qualidade exigidos, e dessa 
forma cheguem ao prato do 

aluno. 

AGENTES ENVOLVIDOS:

Secretaria Municipal de 
Educação, Setor de Compras da 
Prefeitura, Diretoria da escola 

definida como PROJETO PILOTO, 
Merendeiras, Associações de Pais 

de Alunos, equipe do OSBI, 
Conselho de Alimentação Escolar, 

Conselho de Segurança 
Alimentar, Banco de Alimentos.



1. ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL:

MONITORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR 

O EDITAL:

– o que será comprado 
– por que comprar    
– para qual órgão 
– especificações                  

– quantidade  
– por quanto 

– quando 

O CONTRATO FIRMADO COM O 
FORNECEDOR

OS PRODUTOS RECEBIDOS NA 
PREFEITURA

OS PRODUTOS RECEBIDOS NA 
ESCOLA

A MERENDA SERVIDA AO ALUNO



2. ATIVIDADES EDUCATIVAS:

Relacionadas à segurança alimentar e nutricional e ao exercício da cidadania, serão oferecidas 
como atividades complementares ao Projeto e dirigidas à comunidade escolar, podendo ser 
implementadas a critério da escola.

3. PROGRAMA CULTURA EMPREENDEDORA (parceria Sebrae e Secretaria Munic. Educação):

A inserção da Educação para a Cidadania no programa Cultura Empreendedora agregará
conhecimentos indispensáveis à formação dos futuros “CIDADÃOS EMPREENDEDORES”.

MONITORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR 



CARGO
VOLUNTÁRIOS(AS) para atuação no 

PROGRAMA “MONITORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR” 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira

LOCALIDADE Trabalho presencial e/ou trabalho remoto nas escolas da rede pública municipal de Itabira MG 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado

DESCRIÇÃO

10 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado

Atividades: 

– Acompanhar a conformidade da qualidade da merenda servida nas escolas da rede pública municipal ao 

Termo de Referência do contrato firmado entre a PMI e o fornecedor 

– Participar do planejamento (trabalho remoto) e da condução (trabalho presencial) das atividades educativas

Competências: 

– Habilidades de comunicação e trabalho em equipe 

– Facilidade de adaptação das tarefas à diversidade da comunidade escolar

– Disposição para estudar de forma permanente

– Interesse e habilidade em pesquisas, inclusive na internet

– Interesse por conteúdos relacionados aos temas: cidadania; segurança alimentar e nutricional; normativos 

do PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar; recursos e técnicas pedagógicas 

– Urbanidade, pró-atividade, comprometimento

Dedicação: 

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



@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


