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EDITAL 

Curso Educando para a Transparência  
Processo Seletivo para Organizações da Sociedade Civil 2018 

  

APRESENTAÇÃO 

A ONG Parceiros Voluntários é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, 

apartidária e tem por propósito “Vivermos numa sociedade sustentável tendo por base 

pessoas éticas e participativas” e por Missão “Qualificar pessoas e instituições, por intermédio 

de Tecnologias Sociais e Voluntariado, visando comunidades proativas e solidárias”.  

  

1.ABRANGÊNCIA:  

Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale dos Sinos  

  

2. LOCALIDADE DE REALIZAÇÃO:  

Porto Alegre  

  

3. DATAS  

3.1. DAS AULAS: 10, 12 de julho; 7, 9 de agosto; 4, 6 de setembro; 2, 4 de outubro; 6, 8 de 

novembro de 2018. 

3.2. DAS CONSULTORIAS COLETIVAS: 21 de agosto; 18 de setembro; 16 de outubro; e 20 de 

novembro de 2018. 

3.3. DAS CONSULTORIAS INDIVIDUAIS: a definir com as Organizações da Sociedade Civil. 

 

4. OBJETO  

Seleção de 20 Organizações da Sociedade Civil para participar do Curso “Educando para a 

Transparência”.  

 

5. PERÍODO DE INSCRIÇÕES  

 10 a 30 de abril de 2018 
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6. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO  

Curso: “Educando para a Transparência”  

6.1. Carga horária:  

80 horas de aulas presenciais, 20 horas de atividade semipresencial, 32 horas de Consultorias 

Coletiva e Individuais. 

6.2. Público alvo: 

Lideranças – dirigentes e/ou responsáveis pelo processo de gestão e/ou processo de prestação 

de contas da OSC.  

 6.3. Número de Vagas por OSC:  

Cada OSC terá até 02 (duas) vagas para participar do Curso Educando para Transparência, de 

forma integral e contínua.  

6.4 Certificação  

Será fornecido um certificado de participação à OSC e um certificado para cada participante, 

desde que obtenham a frequência mínima de 75%. 

6.5. Módulos e conteúdos  

MÓDULO 1  - Afinal de contas, o que é o Terceiro Setor?   
Evolução dos aspectos regulatórios da Assistência Social no Brasil                             

O conceito de Terceiro Setor               

Breve retrato do Terceiro Setor               

Inserção das Organizações da Sociedade Civil no modelo econômico                

Marco Regulatório do Terceiro Setor e suas implicações               

Gestão do Voluntariado Organizado              

Quem é e como está a sua organização hoje                 

Principais desafios desta caminhada 

Ferramentas                

MÓDULO 2    - A OSC Legal               
Conformidade legal 

Aspectos jurídicos               

Títulos e Certificações               

Associação e Fundação                

Aspectos tributários                

Práticas contábeis                

Plano de contas padrão 

Ferramentas                
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MÓDULO 3 - Transparência e Prestação de Contas: Por que e para quê?                 
Ética e Transparência                 

Conceituação básica e Princípios                

Transparência e Comunicação                 

Ferramentas de Comunicação e Transparência                 

Objetivos da Transparência                 

Responsabilidade e Prestação de Contas                

Abrangência e Objetos da Prestação de Contas                

Cumprimentos e Compromissos                 

Roteiro de Práticas Eficazes                 

Ferramentas 

MÓDULO 4 -  Preparando o Terreno                
Alinhamento da Administração da OSC com os Princípios da Transparência e da Prestação de 

Contas   

Sustentabilidade e gestão transparente                            

Ajuste das OSC às Boas Práticas de Direção e Gestão              

Habilidades Gerenciais e Liderança              

Processo operacional              

Relacionamento com as partes interessadas               

Ferramentas  

MÓDULO 5 -  Rumo à ação                 
Conhecendo melhor sua OSC   

Ferramentas de gestão                  

 Planejando a mudança                    

 

7. INSCRIÇÃO DA OSC  

7.1. Critérios para a inscrição 

 Ter participado em pelo menos uma das seguintes capacitações no ano de 2018: 

Educação Financeira, Comunicação para o Terceiro Setor, Coordenador de Voluntários, 

Mobilização de Recursos para Organizações do Terceiro Setor, PNAS e OSC Legal; 

 Ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos;  

 Ser apartidária;  

 Ter sede em endereço desvinculada de residência familiar;  

 Estar inscrita no Conselho (Conselho Municipal ou Estadual da área de atuação da 

OSC);  

 Disponibilidade e comprometimento em participar, integralmente do Curso, bem 

como a propagação dos conteúdos para os colaboradores da Organização;  

 Disponibilidade para receber o Consultor em duas visitas de acompanhamento na 

organização e participar de quatro encontros para consultoria coletiva; 
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 Esses critérios são FUNDAMENTAIS. Caso a OSC não os atenda estará impossibilitada 

de participar.   

 7.2. Documentos necessários 

Deverão ser enviados junto com a inscrição e apresentados ao Consultor na ocasião da 

entrevista que ocorrerá entre os dias 07 a 30 de maio de 2018.   

 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;  

 Atestado de Pleno e Regular Funcionamento emitido por um órgão público;  

 Certidão Negativa do INSS atualizada;  

 FGTS atualizada; 

 Certidão da Regularidade com Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada; 

 CPF e Identidade do Dirigente da OSC;  

 Estatuto social; e  

 Cópia do Balanço Patrimonial 2017.  

7.3. Ficha de Inscrição  

Passo a passo:   

a) Acessar a ficha de inscrição pelo link http://bit.ly/EducandoTransparencia2018; 

b) Preencher a ficha de inscrição com dados completos e documentos necessários 

digitalizados e enviados juntos com a inscrição;  

c) Pronto, sua pré-inscrição está realizada. 

  

8.  PROCESSO SELETIVO FINAL  

8.1 Comissão Técnica:   

Para seleção final das OSC será constituída uma Comissão Técnica formada por Consultores 

Especialistas juntamente com equipe técnica da ONG Parceiros Voluntários.   

 Visitas às OSCs e entrevistas: 7 a 30 de maio de 2018. 

8.2. Divulgação das OSCs selecionadas: 

Divulgação no site - www.parceirosvoluntarios.org.br  

 Publicação do resultado no site: 15 de junho de 2018. 

9. INVESTIMENTOS E DESPESAS DE CUSTEIO  

A participação no Curso Educando para a Transparência é gratuita. Serão de responsabilidade 

do participante ou da OSC as despesas relativas à alimentação, transporte, pedágio, 

estacionamento, hospedagem e outras despesas pessoais.  
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10. CONFIDENCIALIDADE 

A ONG Parceiros Voluntários se compromete em manter a confidencialidade das Informações 

e documentos fornecidos pela organização participante.  

Os materiais recebidos pelos participantes referentes ao curso Educando para a Transparência 

somente poderão ser reproduzidos com a autorização da ONG Parceiros Voluntários.  

 

11. DIREITO DE IMAGEM 

A organização participante automaticamente autoriza a publicação e divulgação de Gravações 

e imagens captadas durante o Curso que poderão ser utilizadas para fins de prestação de 

contas ao patrocinador, disponibilização no site para a divulgação dos resultados do curso e 

ações de comunicação da ONG Parceiros Voluntários;   

 

12. CRONOGRAMA 2018 

 

Publicação do Edital 10 de abril 

Período de Inscrições 10 a 30 de abril 

Visitas de Seleção 07 a 30 de maio 

Divulgação das OSCs Selecionadas 15 de junho 

Início das Aulas 10 de julho 

 

13. INFORMAÇÕES GERAIS  

 Poderá ser solicitado, a qualquer momento, documentos, comprovações, materiais 

complementares e/ou informações adicionais necessárias para subsidiar o trabalho da 

Comissão Técnica;  

 As decisões da Comissão Técnica serão soberanas e sobre elas não caberão recursos;  

 As situações não previstas neste Edital serão analisadas e decididas pela ONG 

Parceiros Voluntários;  
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 A metodologia adotada prevê a realização de atividades em que serão desenvolvidos 

produtos e deverão ser entregues ao consultor (ex: confecção de projetos, portfólios, 

evidência de realização da atividade semipresencial...);  

 A ficha de inscrição deverá ser preenchida integralmente, caso falte informações será 

devolvida.  

 Todo e qualquer esclarecimento pode ser obtido com Mirian Müller no telefone (51) 

2101.9795 ou no e-mail: institucional@parceirosvoluntarios.org.br  

  

 


