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CHAMADA DE CREDENCIAMENTO n° 02/2019 

 
Finalidade: regulamentar e capacitar agentes multiplicadores do Sistema OSB 

para atuarem como palestrantes, instrutores e disseminadores voluntários na 

abertura, manutenção e realinhamento de unidades. 

 
Considerando:  

 A prerrogativa do Observatório Social do Brasil em zelar pelos princípios do 

Sistema OSB; 

 A meta dos Conselhos do OSB de ampliar o número de OSBs de forma 

organizada e consistente, disseminando a metodologia em conformidade com os 

princípios e padrões; 

 A necessidade de formação de agentes multiplicadores do OSB para atender a 

demanda. 

 
O Conselho de Administração do Observatório Social do Brasil, no uso de suas 

atribuições estatutárias, estabelece os critérios para a Chamada de Credenciamento, 

conforme segue: 

 
1. Processo de inscrição   

Através de formulário disponível no link https://bit.ly/2FcJUyJ até 30 de agosto de 2019. 

 
2. Requisitos para a inscrição 

Poderão inscrever-se: 

 Voluntários associados e ativos em OSBs locais filiados ao Sistema OSB; 

 Integrantes de entidades parceiras que possuam termo de cooperação assinado 

com o OSB; 

Que preencham os requisitos abaixo e concordem em aplicar as orientações e 

respeitar diretrizes estabelecidas pelo Sistema OSB. 

1. Disposição para proferir palestras 

2. Boa comunicação 

3. Disponibilidade 

4. Responsabilidade 

5. Comprometimento 

6. Conhecimentos básicos sobre Controle Social e sobre o Sistema OSB 
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3. Processo de capacitação/habilitação 

Participar do programa de capacitação à distância oferecido pelo OSB, bem como do 

treinamento de Compliance. 

Para o credenciamento o candidato passará por uma avaliação que levará em conta o 

domínio do conteúdo e habilidade para comunicar.  

 

4. Credenciamento e assinatura de termo de compromisso 

O credenciamento se dará mediante assinatura de termo de compromisso e publicação 

no Portal OSB. 

 

Dúvidas podem ser encaminhadas para a Assessoria Executiva do OSB através do e-

mail assessoria@osbrasil.org.br. 

 

 

Curitiba, 03 de julho de 2019. 

 

 

 

Conselho de Administração do OSB   
Conselho Superior do OSB  

GT de Padronização 
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