TERMO DE COMPROMISSO
PALESTRANTE E/OU INSTRUTOR PARA PARTICIPAÇÃO NO
15° SEMINARIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO PMI-RS SERRA GAÚCHA, JUNHO/2020
1. FUNDAMENTO LEGAL
O VOLUNTÁRIO declara que está ciente e aceitou os termos da Lei do Serviço Voluntário, n° 9.608, de 18 de fevereiro de
1998. Todos os direitos sobre produtos e serviços desenvolvidos pelo VOLUNTÁRIO, quando em exercício de suas atividades
como VOLUNTÁRIO deste projeto, serão cedidos ao PMI-RS (Project Management Institute, Rio Grande do Sul Chapter). O
VOLUNTÁRIO, por sua vez, tem direito ao reconhecimento oficial de seu trabalho de acordo com as responsabilidades
efetivamente assumidas e as tarefas efetivamente executadas. No uso dos Recursos de Processamento e Comunicação
Eletrônica de Informações, ficam expressamente vedados ao PMI-RS a cópia, o armazenamento, o uso e a transferência de
arquivos, informações ou conteúdo que possam caracterizar desrespeito aos direitos de propriedade intelectual ou industrial
sem a expressa autorização dos respectivos proprietários. O VOLUNTÁRIO deverá agir sempre em conformidade com as
políticas e os padrões éticos e procedimentais do PMI, seguir o Estatuto Social do PMI-RS, o "Member Code of Ethics" do PMI
e a Lei 9608 de 18/02/98, aplicáveis quando do exercício de suas atividades.

2. PALESTRANTE
2.1 Nome

2.2. Empresa

2.3 Telefones

2.4 E-mail

2.5 RG

2.6 CPF

3. DADOS PARA CRACHÁ
3.1 Nome - para ser impresso no crachá

3.2 Nome da Empresa - para ser impresso no crachá

4. DESPESAS NEGOCIADAS COM O PMI-RS
4.1 Despesa

5. AUTORIZAÇÕES
5.1 Quero participar do seleto grupo de palestrantes para a transmissão digital de palestras pós evento no formato On
Demand e autorizo a reprodução da minha apresentação (Palestra/Painel/Case) juntamente com meu material digital
apresentado durante o evento, contribuindo diretamente para o fomento do gerenciamento de projetos, bem como o
capítulo PMI-RS. Somente para PALESTRAS. (
) SIM (
) NÃO
5.2 Autorizo o envio do material digital da Palestra/Painel/Case ministrado durante o evento, aos participantes, via e-mail.
(
) SIM (
) NÃO
Detalhes sobre data e horário de palestra/painel/case serão negociados junto com o palestrante/instrutor a partir da assinatura desse
Termo de Compromisso. O Palestrante se compromete em comparecer na data e horários agendados para proferir sua(s) palestra(s).

6. LOCAL E DATA

7. ASSINATURAS
7.1 Palestrante

7.2 Representante do PMI-RS para o 15º Sem. de GPL Serra Gaúcha

