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BEM-VINDO!
Ficamos felizes pelo seu interesse em ser
voluntário no PMIRS! Esperamos que a sua
experiência seja muito agradável e proporcione
um bom crescimento pessoal e profissional.
Nas próximas páginas você vai obter todas as
informações e procedimentos necessários para
iniciar as suas atividades de voluntariado junto
ao nosso Capítulo.
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NOSSA MISSÃO
Promover e valorizar o Gerenciamento de
Projetos, apoiando a profissão, a sua adoção,
maturidade e excelência no Rio Grande do
Sul.

NOSSA ESTRUTURA
A nossa estrutura organizacional possui cargos e
funções claramente definidas, que estão no nosso
Estatuto Social, disponível em https://www.pmi.org/
no menu Home > Documentos.

NOSSA VISÃO
Organizações do Rio Grande do Sul inteiro
irão abraçar, valorizar e utilizar o
Gerenciamento de Projetos, atribuindo seu
sucesso a ele.

NOSSO PROPÓSITO
Conectar e empoderar pessoas
transformar ideias em realidades.

para

TRABALHO VOLUNTÁRIO
O PMIRS, assim como o PMI Global, é uma
Instituição sem fins lucrativos que reúne
profissionais
e
praticantes
do
gerenciamento de projetos. Portanto, é uma
organização essencialmente desenvolvida
por meio de trabalho voluntário.

PRÊMIO DE RECONHECIMENTO
Anualmente, o PMIRS reconhece os voluntários e
projetos destaques durante a comemoração de final
de ano do Capítulo.
As escolhas são feitas com base em critérios como
comprometimento e contribuição para o Capítulo,
entre outros.

PDUs PARA VOLUNTÁRIOS
Você pode encaminhar as PDUs diretamente no
site do VRMS. Além disso, nós podemos emitir um
certificado contendo as horas trabalhadas e o
equivalente às PDUs para todos os voluntários,
baseado nas atividades desenvolvidas e no número
de PDUs previstas em cada oportunidade.
Preencha a planilha disponível no link:
https://pmirs.org.br/uploads/paginadinamica/310
8/PMI_RS_Banco_de_Horas_Individual___2019.
xls
e
encaminhe
um
e-mail
para:
voluntariado@pmirs.org.br.
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FORMALIZAÇÃO
Para o desenvolvimento das atividades de
voluntariado junto ao PMIRS, é necessário que
você concorde em realizar o trabalho, conforme
o projeto e a descrição das atividades
propostas, seguindo todos os protocolos do
capítulo, sendo que alguns destacaremos a
seguir.
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OPORTUNIDADES
Aos não filiados é proporcionada a
oportunidade de realizar o trabalho voluntário
durante um período máximo de 6 (seis)
meses consecutivos,
podendo, nesse
período, atuar em até duas oportunidades. O
período não é renovável ou passível de
extensão.

Algumas oportunidades podem ter critérios
para a candidature, como por exemplo, o
tempo de filiação, certificações, titulação,
domínio de determinadas ferramentas ou
idiomas, entre outros.
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COMPROMISSOS
Como um membro de time de projeto é
esperado que você cumpra com os
compromissos de tempo, prioridade e
entregas, conforme acordado com o
patrocinador do projeto. Caso você não
tenha disponibilidade ou mesmo não
esteja habilitado a cumprir os objetivos de
uma iniciativa, recomendamos que você
revise a sua disponibilidade junto ao
patrocinador do projeto.

Os voluntários devem contribuir com o
Capitulo sem expectativa de ter retorno
financeiro ou outro tipo de remuneração do
PMI ou PMIRS.

É importante sempre reportar as horas
trabalhadas e duração de suas atividades.
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TERMO DE VOLUNTARIADO
É necessário que o voluntário esteja de acordo
e assine o “Termo de Compromisso de
Voluntariado com o PMIRS”
Nesse termo consta que o serviço voluntário
estará vinculado à sua participação efetiva em
atividades desenvolvidas pelo PMIRS.

