EDITAL
Curso “Educando para a Transparência”
Processo Seletivo para Organizações da Sociedade Civil 2019

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 a Faculdade de Economia,
Administração, Contabilidade e Atuária - FEA – USP e o Instituto CSHG (Credit Suisse HedgingGriffo), convida organizações da sociedade civil de SP para participarem do Curso “Educando
para a Transparência 2019”.
A ONG Parceiros Voluntários, com 22 anos de atuação, é uma organização não-governamental,
sem fins lucrativos, apartidária e tem por propósito a “Transformação da Sociedade através da
Responsabilidade Social Individual” e por Missão “Engajar e desenvolver pessoas e instituições
por intermédio de Tecnologias Sociais e Voluntariado”. Atuamos com foco em 4 públicos
principais:





Pessoas físicas, mobilizando as mesmas para o exercício do voluntariado
Organizações da Sociedade Civil, como foco na sua profissionalização
Escolas, com o Programa Valores na Educação, aportando a Tecnologia Social Tribos nas
Trilhas da Cidadania, como foco para uma educação em valores
Empresas, com o fomento ao Programa de Voluntariado Empresarial.

1. ABRANGÊNCIA:
São Paulo capital e municípios.

2. LOCALIDADE DE REALIZAÇÃO:
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária - FEA – USP:
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo – SP.
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3. DATAS
O calendário das aulas e das consultorias coletivas será definido e informado em breve, com
realização entre maio e outubro.
As datas para as consultorias individuais serão definidas com as Organizações da Sociedade Civil
selecionadas para a formação.

4. OBJETO
Seleção de 20 Organizações da Sociedade Civil para participar do Curso “Educando para a
Transparência”.

5. PERÍODO DE INSCRIÇÕES
24 de abril a 25 de maio de 2019.

6. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
6.1. Carga horária oficial:
80 horas de aulas presenciais, 20 horas de atividade semipresencial, 34 horas de Consultorias
(24 horas consultoria coletiva e 10 horas de consultoria individual).

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 2 (duas) vagas para participar do curso “Educando para a 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 seja obtida a frequência mínima de 75%.
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6.5. Módulos e conteúdos

MÓDULO 1 - Afinal de contas, o que é o Terceiro Setor?
o
o
o

O conceito de Terceiro Setor
Breve retrato do Terceiro Setor
Inserção das Organizações da Sociedade Civil no modelo econômico

o
o

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade civil e suas implicações
A importância do Voluntariado Organizado

MÓDULO 2 - A OSC Legal
o
o

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

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

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
o
o
o

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
o
o

Conhecendo melhor sua OSC
Preparando-se para a mudança

7. INSCRIÇÃO DA OSC
7.1. Critérios para a inscrição






Ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos
Ser apartidária
Ter sede em endereço desvinculado 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
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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.

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








Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
Alvará de Funcionamento
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
Cópia do Balanço Patrimonial 2017.

7.3. Ficha de Inscrição
a) Acessar a ficha de inscrição pelo link http://bit.ly/EducandoTransparencia2019
b) Preencher com os dados completos da Organização e do(s) indicado(s) para o curso
c) Será realizada pré-seleção das organizações, considerando as informações prestadas e
comprometimento com a realização da formação. Para isso, durante o processo de
inscrição e pré-seleção a equipe da ONG Parceiros Voluntários fará visitas a algumas
instituições para checagem e validação. Nesse momento, serão solicitados os
documentos mencionados no item 7.2.

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, da FEA-USP e do
Instituto CSHG, que realizará uma visita in loco para avaliar as informações prestadas.
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8.2. Divulgação das OSC selecionadas:
Publicação do resultado: 31 de maio de 2019 através de publicação no site da
www.parceirosvoluntarios.org.br e envio de e-mail para a organização com confirmação da
efetivação da inscrição.

9. INVESTIMENTO

A participação neste curso será gratuita. Aos participantes caberá se responsabilizarem
unicamente pelas despesas de deslocamento para o local das capacitações.
IMPORTANTE: Uma vez que temos vagas limitadas e pelo curso ser 100% subsidiado, no ato da
inscrição final, será solicitado que a Liderança responsável pela Organização Social assine um
Termo de Compromisso da sua participação. Quando alguém desiste, estamos tirando a vaga de
outras lideranças que anseiam pelas capacitações. Ao fazer a sua inscrição, pedimos a
consciência dos interessados.

10. CONFIDENCIALIDADE
A ONG Parceiros Voluntários, a FEA-USP 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.

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, FEA-USP e Instituto CSHG.
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12. CRONOGRAMA 2019

Publicação do Edital

24 de abril

Período de Inscrições

24 de abril a 25 de maio

Visitas de Seleção

24 de abril a 25 de maio

Divulgação das OSC selecionadas

31 de maio

Evento de Abertura

3 de junho

Início das Aulas

10 de junho

13. 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 ONG Parceiros
Voluntários
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 com Nadja Silva nos telefones (011)
99937-7001 / (011) 99238-6568 ou no e-mail: nadja@parceirosvoluntarios.org.br
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