TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTARIADO
COM O PMI-RS
Informações Pessoais do Voluntário
Nome:
RG:

CPF:

Data de Nascimento:

/

/

Estado Civil:

Telefone:

Profissão:

E-mail:

Endereço:
LinkedIn:
Membro do PMI-RS:

(

) Sim

(

) Não

Condições Gerais do Serviço Voluntário
1. Fica estabelecido que o serviço voluntário a ser prestado pelo VOLUNTÁRIO estará vinculado à sua
participação efetiva em atividades desenvolvidas pelo PMI-RS, que serão supervisionadas pelo LÍDER DA
FRENTE DE TRABALHO e GERÊNCIA DO PROJETO.
2. O VOLUNTÁRIO declara que está ciente e aceita os termos da Lei do Serviço Voluntário, (Lei
Federal n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, anexa a este termo de adesão), e que, nesse sentido,
entende e concorda que:
a.

O PMI-RS não terá nenhum tipo de v í n c u l o o u obrigação trabalhista, previdenciária
e/ou financeira com o VOLUNTÁRIO.
b. Eventuais despesas de transporte, cópias, materiais diversos e outras despesas relacionadas
com as atividades do PMI-RS, poderão ser ressarcidas, desde que previamente
autorizadas pelo PMI-RS e comprovadamente realizadas pelo VOLUNTÁRIO no desempenho
das atividades voluntárias.
c. O PMI-RS não se obriga a comprar, alugar, instalar, disponibilizar e/ou manter qualquer
tipo de equipamento e/ou sistemas que venha a ser utilizado pelo VOLUNTÁRIO na execução
das atividades voluntárias.
3.

O VOLUNTÁRIO entende e concorda que todos os direitos sobre produtos e serviços desenvolvidos
pelo VOLUNTÁRIO no desempenho das atividades voluntárias pertencem única e exclusivamente
ao PMI-RS, não cabendo qualquer direito ao VOLUNTÁRIO em relação a tais produtos e serviços.

4.

O VOLUNTÁRIO declara que conhece e compromete-se a observar rigorosamente o disposto no
Estatuto do PMI-RS, nas Políticas Corporativas do PMI-RS e no Código de Ética que estão
disponíveis no site do PMI-RS.

5.

Este termo tem validade até o dia 31 de dezembro do ano corrente, sendo automaticamente
renovado por períodos consecutivos de 01 (um) ano, caso não haja manifestação em contrário por
nenhuma das partes.
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6.

A qualquer momento este termo de adesão poderá ser encerrado por qualquer uma das
partes, bastando para tanto apenas a formalização de desinteresse de continuidade.

Porto Alegre, _______de_______________de________.

PMI-RS: __________________________________
(assinatura)

Voluntário:__________________________________
(assinatura)

Encerramento das Atividades Voluntárias
1.

A partir desta data, por decisão própria, encerro a minha atividade voluntária no PMI-RS.

Porto Alegre, _______de_______________de________.

PMI-RS: __________________________________
(assinatura)

Voluntário:__________________________________
(assinatura)
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DO PMI-RS

Em concordância com a execução dos serviços voluntários ao PMI-RS e de acordo com o termo de
adesão do voluntariado, as partes deste acordo poderão prover informações de negócios, finanças,
legais, técnicas e outros tipos de informações ou ideias no formato escrito, eletrônico e verbal que
estejam relacionadas com os negócios das partes. Toda esta informação é referida como
“informação proprietária”. Fica estabelecido que:
1. As partes irão manter em confidencialidade e não usar (exceto para executar os serviços de
voluntariado requisitados) informação proprietária que for revelada durante o programa de
voluntariado.
2. Em caso de dúvidas acerca da confidencialidade de determinada informação proprietária, o
VOLUNTÁRIO deverá tratar a mesma sob sigilo, nos termos deste acordo, até que venha a ser
autorizado por escrito a tratá-la diferentemente pelo PMI- RS.
3. As partes se comprometem em devolver toda a informação proprietária ao capítulo do PMI-RS
após o encerramento do voluntariado.
4. As partes irão notificar o PMI-RS caso alguma informação proprietária do PMI-RS seja publicada.

Sendo assim, eu, __________________________________________, denominado VOLUNTÁRIO,
portador do RG n° _________________________ e do CPF n° ___________________________,
comprometo-me a aceitar, seguir e respeitar os itens descritos neste termo de confidencialidade,
que normaliza a conduta do trabalho voluntário realizado de livre e espontânea vontade ao PMI-RS,
conforme este e o Termo de adesão do voluntário do PMI-RS.

Porto Alegre, _______de_______________de________.

PMI-RS: __________________________________
(assinatura)

Voluntário:__________________________________
(assinatura)
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