
Versão 01-2015 
Revisado e Aprovado por: Carlos Augusto Freitas – P residente, em 29/06/15.  

 

Rua Sete de Setembro, 67 Gr. 701 - Centro  
CEP 20050-003 | Rio de Janeiro – RJ – Brasil 
Tel.: +55 21 2262-8579/8985 | pmirio.org.br 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 
 

Termo de Adesão ao Serviço Voluntário que fazem entre si, de um lado, o “PMI Rio de Janeiro, Brasil Chapter” 

– PMI-RIO, inscrito no CNPJ sob o número 04951538/0001-32, estabelecido na Rua Sete de Setembro, 67 – 

GR.701 – CENTRO - RJ, nesta cidade, doravante designado simplesmente PMI-RIO e 

_______________________________________________________, portador (a) do RG 

__________________, CPF ______.______.______-_____, e-mail 

______________________________________________________, telefone (____) ________________, 

celular (____) ________________, neste ato denominado VOLUNTÁRIO.  

1. Fica estabelecido que o serviço voluntário a ser prestado pelo VOLUNTÁRIO  estará vinculado ao apoio e participação nas atividades 
desenvolvidas pelo PMI-RIO, sem a pré-fixação de carga horária mínima ou responsabilidades específicas. Ambos serão acertados de 
comum acordo entre as partes, conforme a disponibilidade e interesses do VOLUNTÁRIO . 
 
2. O VOLUNTÁRIO  declara que está ciente e de acordo com os termos da Lei do Serviço Voluntário, n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 
anexa a este termo de compromisso, e que nesse sentido: 

 
2.1 O PMI-RIO não terá nenhum tipo de obrigação trabalhista, previdenciária e/ou financeira com o VOLUNTÁRIO . 
 
2.2 Eventuais despesas de transporte, cópias, materiais diversos e outras despesas relacionadas com as atividades do PMI-RIO, 
serão ressarcidas desde que essas sejam previamente aprovadas pelo PMI-RIO e comprovadamente realizadas pelo 
VOLUNTÁRIO  no desempenho das atividades voluntárias e aprovadas. 
 
2.3 O PMI-RIO 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. Todos os direitos sobre produtos e serviços desenvolvidos pelo VOLUNTÁRIO  no desempenho das atividades voluntárias serão 
automaticamente cedidos ao PMI-RIO. 
 
4. O VOLUNTÁRIO  declara que está ciente dos termos e compromete-se a observar rigorosamente o disposto no Estatuto do PMI-RIO , 
nas Políticas Corporativas do PMI-RIO , e também no Código de Ética e de Responsabilidade Profissional do PMI®. 
 
5. A qualquer momento este termo de adesão poderá ser rescindido por qualquer uma das partes. 
 
Estando as partes de pleno acordo, assinam este instrumento em duas vias, e na presença de duas testemunhas. 

 

Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 20____. 

  

Representante do PMI RIO VOLUNTÁRIO 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

Testemunhas  

1 - 2 -  

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 
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LEI DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 
 
Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 
 
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. 
 
Art. 1° Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa 
física a entidade pública de qualquer natureza, ou a Instituição privada de fins não lucrativos, que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 
mutualidade. 
 
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária ou afim. 
 
Art. 2° O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de Termo de Adesão entre a entidade, pública 
ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 
 
Art. 3° O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar 
no desempenho das atividades voluntárias. 
 
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a 
que for prestado o serviço voluntário. 
 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
(Lei assinada pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, em Brasília, no dia 18 de fevereiro de 
1998) 
 
  

----- 
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SEJA UM VOLUNTÁRIO 

 
 
I - SOBRE O VOLUNTARIADO NO PMI: 
 
1.1 O voluntário é aquele que, devido a seu interesse pessoal e profissional, dedica parte do seu tempo, sem 
remuneração, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos. 
Corresponde a uma decisão livre e voluntária apoiada em motivações e opções pessoais que caracterizam o 
voluntário. 
 
II - BENEFÍCIOS 
 

� Experimentar e compartilhar as melhores práticas em gerenciamento de projetos; 
� Oportunidade de fazer novas amizades e ampliar o seu círculo de relacionamentos; 
� Novas experiências; 
� Descoberta de novas potencialidades; 
� Aprendizado e Conhecimento; 
� Participar de eventos bem interessantes de acordo com a sua atuação no capítulo, dentre outros 

inúmeros benefícios. 
 
 
III - DIREITOS 
 

� Escolher e desenvolver um serviço voluntário que venha ao encontro de seus valores, sua 
disponibilidade de tempo, seus conhecimentos, experiências e motivações. 

� Acordar com a organização promotora um programa de voluntariado, que regule os termos e condições 
do trabalho que vai realizar; 

 
IV - DEVERES 
 
4.1 Para com o PMI: 

� Conhecer e respeitar estatutos e funcionamento da organização, bem como as normas dos respectivos 
programas e projetos; 

� Guardar sigilo sobre assuntos confidenciais; 
� Garantir a regularidade do exercício do serviço voluntário.  

 
4.2 Para com os outros voluntários: 

� Facilitar a integração, formação e participação de todos os voluntários; 
� Respeitar a dignidade e liberdade dos outros voluntários, reconhecendo-os como pares e valorizando o 

seu trabalho; 
� Fomentar o trabalho de equipa, contribuindo para uma boa comunicação e um clima de trabalho e 

convivência agradável; 
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COMO PARTICIPAR  
 
O VRMS – Volunteer  Relationship Management System  é uma ferramenta de relacionamento com os 
voluntários, que foi lançada em fevereiro/2012 pelo PMI, com o objetivo de servir como base de dados de todos 
os voluntários do PMI®, para auxiliar no preenchimento das ofertas de voluntariado, tanto no âmbito Nacional 
como Global. 
 

I - FILIADOS AO PMI 
 
1.1 Acessar o sistema entre em http://www.pmi.org/Get-Involved.aspx para criar ou atualizar seu perfil de 
voluntário. 
 
1.2 No VRMS (https://vrms.pmi.org/Home/Index) ver as oportunidades que estarão em aberto a partir da 
segunda quinzena de abril.  O VRMS é acessado com o mesmo usuário e senha utilizados no http://pmi.org. 
 

II – NÃO FILIADOS AO PMI 
 
2.1 Acessar o VRMS (https://vrms.pmi.org/Home/Index) e criar uma conta (opção New User). 
 
2.2 Atualizar o seu perfil no VRMS. 
 
2.3 No VRMS (https://vrms.pmi.org/Home/Index) pesquisar por oportunidades abertas pelo chapter.  
 
 
 


