EDITAL
Curso “Educando para a Transparência 2020”
Processo Seletivo para Organizações da Sociedade Civil 2020
APRESENTAÇÃO
Acreditando no importante papel que as Organizações da Sociedade Civil têm junto à sociedade
brasileira, seja no âmbito econômico seja no social, cada vez mais é crucial:



a melhoria no seu processo gerencial, com transparência e prestação de contas
(Accountability);
eficiência, eficácia e efetividade no atendimento do seu propósito.

Diante deste cenário, a ONG Parceiros Voluntários, em parceria com o Instituto Credit Suisse
Hedging-Griffo, convida organizações da sociedade civil de São Paulo para participarem da
segunda edição, na cidade de São Paulo, do Curso “Educando para a Transparência 2020”,.
O curso tem como objetivo contribuir para a melhoria dos processos e efetivação da missão de
Organizações da Sociedade Civil (OSC) da região metropolitana de São Paulo, através da
implementação dos princípios de transparência e prestação de contas. Serão oferecidas aulas
presenciais, atividades semipresenciais e encontros de consultoria coletiva e individual.
1. OBJETO
Selecionar 20 Organizações da Sociedade Civil , com foco prioritário na área da Assistência
Social, , sediadas na Grande São Paulo, para participação no Curso “Educando para a
Transparência 2020”.
2. LOCAL DE REALIZAÇÃO
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária – FEA – USP
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010
3. DATAS
O curso ocorrerá entre os meses de abril a novembro, incluindo aula inaugural e todos os
encontros de consultoria. As atividades presenciais (aulas e consultoria coletiva) ocorrerão às
segundas-feiras das 13h às 18:20hs. Os encontros de consultoria individual serão definidos com
as Organizações da Sociedade Civil selecionadas para a formação.
4. PERÍODO DE INSCRIÇÕES
03 de fevereiro a 06 de março de 2020.
5. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
5.1. Carga horária:
Aulas presenciais: 80 horas
Atividades semipresenciais: 20 horas
Consultorias coletivas: 20 horas

Consultoria individual: 10 horas por organização
Ao longo do curso poderão acontecer outras atividades extracurriculares, tais como palestras
com especialistas sobre temáticas pertinentes ao curso.

5.2. Público alvo:
Lideranças – dirigentes e/ou responsáveis pelo processo de gestão e/ou processo de prestação
de contas da OSC.
5.3. Número de Vagas por OSC:
Cada OSC terá direito até 2 (duas) vagas para participar do curso “Educando para a
Transparência 2020”, de forma integral e contínua.
5.4 Certificação
Será fornecido um certificado de participação à OSC e um certificado para cada participante,
desde que seja obtida a frequência mínima de 75%, considerando aulas presenciais e encontros
de consultoria.
5.5. Conteúdo
MÓDULO 1 - Afinal de contas, o que é o Terceiro Setor?






O conceito de Terceiro Setor
Breve retrato do Terceiro Setor
Inserção das Organizações da Sociedade Civil no modelo econômico
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade civil e suas implicações
A importância do Voluntariado Organizado

MÓDULO 2 - A OSC Legal



Conformidade legal, aspectos jurídicos, tributários e práticas contábeis
Plano de contas padrão

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









Ética e Transparência
Conceituação básica e princípios
Objetos da Transparência
Transparência e Comunicação
Responsabilidade e Prestação de Contas
Abrangência e Objetos da Prestação de Contas
Cumprimento dos compromissos assumidos
Roteiro para Práticas Eficazes

MÓDULO 4 - Preparando o Terreno




Alinhamento da Administração da OSC com os princípios da transparência e da prestação
de contas
Sustentabilidade
Ajuste da OSC às boas práticas de direção e gestão

MÓDULO 5 - Rumo à ação



Conhecendo melhor sua OSC
Preparando-se para a mudança

6. INSCRIÇÃO DA OSC
6.1. Critérios para a inscrição









Ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos;
Ser apartidária;
Estar constituída legalmente;
Ter sede em endereço na região metropolitana de São Paulo, desvinculado de residência
familiar;
Não ter participado de edição anterior do curso Educando para a Transparência;
Disponibilidade e comprometimento de lideranças da organização em participar
integralmente do Curso, bem como a propagar os conteúdos para seus colaboradores;
Disponibilidade para receber a equipe da ONG Parceiros Voluntários em visitas de
acompanhamento na organização e participar de encontros para consultoria coletiva;
Os critérios acima são FUNDAMENTAIS. Caso a OSC não os atenda estará impossibilitada de
participar.

6.2. Documentos necessários
Deverão ser enviados por e-mail após a inscrição ter sido validada e a OSC pré-selecionada:









Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
CPF e Identidade do Dirigente da OSC
Estatuto social
Ata de constituição
Ata de eleição da diretoria atual
Cópia do Balanço Patrimonial 2018
Comprovante de inscrição em conselho na área de atuação da OSC
Anexo I assinado pelo(s) participante(s)

7. PROCESSO SELETIVO
7.1 Etapa de pré-seleção
A OSC interessada em participar do curso deverá:
a) Acessar a ficha de inscrição pelo link e preencher com os dados completos da Organização
e do(s) indicado(s) para o curso
b) Aplicar na organização o Instrumento de Maturidade em Gestão da Parceiros Voluntários,
disponível no link

7.2 Etapa de seleção final e critérios

Para a seleção das Organizações da Sociedade Civil será formada uma comissão técnica
composta por um representante da Parceiros Voluntários, um do Instituto Credit Suisse
Hedging-Griffo e um da Sociedade Civil.
Serão analisados os seguintes critérios:
 Resultado do Instrumento de Maturidade em Gestão, preenchido pela Organização;
 Local de atuação – a seleção buscará atender as diferentes regiões da Grande São Paulo;
 Diversidade de causas;
 Impacto na comunidade beneficiada.
Nesta etapa, serão solicitados às OSC pré-selecionadas os documentos listados no item 6.2. No
caso do não recebimento dos mesmos, a OSC estará desclassificada do processo de seleção.

7.4. Divulgação das OSC selecionadas
O resultado será divulgado em 06 de abril de 2020 através de publicação no site
www.parceirosvoluntarios.org.br e envio de e-mail para a organização.
8. INVESTIMENTO
A oferta deste curso é gratuita para os participantes, incluindo a entrega de material didático.
Aos alunos caberá se responsabilizarem pelas despesas de deslocamento para o local das
capacitações.
9. CONFIDENCIALIDADE
A ONG Parceiros Voluntários e o Instituto CSHG se comprometem a 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.
10. 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 e Instituto CSHG.
11. CRONOGRAMA
1

Publicação do Edital

03 de fevereiro

2

Inscrições

03 de fevereiro a 06 de março

3

Envio de documentação complementar e

09 de março a 12 de março

4

Realização das visitas nas OSC pré-selecionadas

13 de março a 31 de março

5

Divulgação das OSC selecionadas

06 de abril

6

Aula inaugural

22 de abril

7

Curso

27 de abril a 30 de outubro

12. INFORMAÇÕES GERAIS










Poderão ser solicitados, 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 Comissão Técnica
A metodologia adotada prevê a realização de atividades em que serão desenvolvidos
produtos e deverão ser entregues ao consultor indicado pela ONG Parceiros Voluntários
(ex.: confecção de projetos, portfólios, evidência de realização da atividade
semipresencial...)
A ficha de inscrição deverá ser preenchida integralmente e na falta de informações será
devolvida
Todo e qualquer esclarecimento poderá ser obtido pelo telefone (11) 99238-6568 ou no email: falapvsp@parceirosvoluntarios.org.br
É importante que as Organizações da Sociedade Civil selecionadas tenham a consciência e
comprometimento em participar de todo o curso, pois ao assumir este compromisso e não
participar de forma efetiva, a mesma estará tirando a oportunidade de outra instituição
participar do curso.

