––

Guia do Voluntário
Chapter PMI Rio de Janeiro – Brasil
Este guia contém informações para orientar o voluntário ao longo de sua trajetória no capítulo PMI Rio de Janeiro
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2

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Quero dar as minhas boas-vindas a você, voluntário do PMI-RIO.
É muito importante que você receba as orientações iniciais que se encontram neste manual. Elas
lhe ajudarão na sua jornada conosco. Depois de lê-las, caso haja dúvidas que precisarem ser
esclarecidas, por favor, enderece e esclareça junto ao seu líder.
Contamos muito com a sua disponibilidade, experiência, compromisso e dedicação para nos ajudar
a cumprir nossa aspiração vencedora, que é capacitar pessoas para transformar ideias em
realidade.
Nosso capítulo do Rio de Janeiro é um dos 16 existentes no Brasil e que faz parte dessa grande
comunidade de voluntários. Aqui, temos muitas oportunidades e iniciativas que visam a gerar
valor para a comunidade de profissionais envolvidos com o gerenciamento de projetos ao nosso
redor e em especial os nossos filiados.
Sempre atuamos alinhados com a estratégia do PMI Global. Nossas iniciativas precisam contribuir
com nossos objetivos maiores do capítulo. Tudo precisa acontecer dentro de uma troca que
precisa fazer sentido e ser benéfica entre as partes. Estimulamos a sua criatividade e iniciativa,
pois esse será o nosso combustível.
Novamente, seja bem-vindo pois contamos muito com você! Muito obrigado por se voluntariar! O
PMI é feito por voluntários!
“Coisas boas acontecem quando você se envolve com PMI!”.
Rubens Luiz Cirino, DSc, OMO, HCMP 3G Expert Professional
Presidente PMI - Chapter Rio de Janeiro (2022-2023)
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3

INTRODUÇÃO

O PMI® é uma instituição que, primariamente, atua através de voluntários. E muitos desses
voluntários, uma vez selecionados para serem parte do time PMI-RIO, não têm conhecimento de
como funciona ou quais são as oportunidades de um voluntário no PMI-RIO ou até mesmo do PMI
Global.
Não obstante o PMI® ser uma instituição que atua através de voluntários, ele deve entregar valores
para todos os seus filiados na profissão de gerenciamento de portfólio, programa e projeto.
Muitos filiados e não filiados visitam o site do PMI-RIO em busca de conhecer como funciona o seu
sistema de voluntariado e nem sempre encontram de forma clara os pré-requisitos e a evolução
de um voluntário na instituição.
O público-alvo desse Guia são os voluntários e possíveis voluntários do Chapter Rio de Janeiro que
desejam obter informações sobre as oportunidades do voluntário e algumas outras informações,
tais como:
Organização do PMI-RIO
Benefícios em ser voluntário no PMI® e PMI-RIO
Papéis e Oportunidades do Voluntário
Sistema de Gerenciamento de Relacionamento com o Voluntário
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4

INFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL

4.1 PMI-RIO
O PMI-RIO foi fundado em 1999 com o propósito de promover o profissionalismo em
Gerenciamento de Projeto por meio do desenvolvimento profissional e o uso das melhores
práticas.
Busca alcançar sua meta pela troca de experiência e conhecimento entre seus membros,
congregando indivíduos e organizações, e apoiando a certificação dos profissionais.
As atividades realizadas pelos membros do PMI-RIO são para as organizações e indivíduos
interessados pelo desenvolvimento e profissionalização de Gerenciamento de Projeto.

Visão
PMI-RIO é uma organização sem fins lucrativos. Sua missão é empoderar as pessoas para tornar as
ideias realidade. O PMI-RIO desenvolve e encoraja atividades locais que podem contribuir para o
crescimento do Gerenciamento de Projetos.
No mercado competitivo global, a contribuição dos profissionais capacitados em gerenciamento
de projetos vem sendo solicitada por organizações de diversos portes. Os gerentes de projetos
criam estratégias e planos de ações para completar os projetos com êxito, incorporando requisitos
complexos e dinâmicos. Na condição de gerentes lideram e trabalham junto às equipes. Reunir
profissionais, desenvolver o conhecimento nas técnicas de gerenciamento de projetos, valorizar e
capacitar profissionais para enfrentar os novos desafios são objetivos do PMI - Project
Management Institute.
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4.2 Diretoria Executiva
O PMI-RIO é regido pela Diretoria Executiva cujos membros são eleitos para mandatos de dois
anos.
Organograma dos Vice-presidentes referente à Gestão 2022/2023:

Presidência

VP Executiva

VP de Governança e
Finanças

VP de Marketing e
Comunicação

VP de Filiação e
Voluntariado

VP de Programas e
Desenvolvimento
Profissional

Para obter maiores detalhes acerca da responsabilidade de cada membro da Diretoria, consulte o
organograma do PMI-RIO em www.pmirio.org.br/organograma
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5

VOLUNTARIADO NO PMI®

As iniciativas do PMI (eventos, grupos de estudos, treinamentos, palestras e etc.) são gerenciadas
como projetos. Todos esses projetos são realizados por voluntários, que além de investir em seu
próprio desenvolvimento profissional têm a oportunidade de destacar-se na comunidade de
Gerenciamento de Projetos.
O mesmo ocorre para as operações e processos, que são planejados e executados por voluntários
e contribuem com a evolução e a visibilidade do Chapter.
Nesta parte do guia, descubra um pouco mais sobre a definição, quais são os benefícios, quais são
os cargos que um voluntário pode ocupar e seus pré-requisitos.
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5.1 Definição de Voluntariado
Voluntariado é o conjunto de ações de cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou
de assistência social, inclusive mutualidade, em que toda a atividade desempenhada reverte a
favor do serviço e do trabalho.
O serviço de voluntariado é amparado pela Lei 9.608/1998. Para ser considerado como tanto, deve
ter as seguintes características:
Desempenho de livre e espontânea vontade
O trabalho não pode ser imposto ou exigido como contrapartida de algum benefício concedido pela entidade
ao indivíduo ou à sua família.
Sem fins lucrativos
O trabalho deve ser gratuito sem a expectativa de ganho material.
Não deve haver vínculo trabalhista
O trabalho deve ser prestado pelo indivíduo isoladamente, e não como “subcontratado” de uma organização
da qual o indivíduo faça parte e, portanto, seja pela mesma compelido a prestá-lo.
Objetivo público
Ser prestado para entidade governamental ou privada, sendo que estas devem ter fim não lucrativo e voltado
para objetivos públicos.

Voluntário é a pessoa que realiza determinada ação de livre e espontânea vontade contribuindo
para um mundo mais justo e mais solidário.

Colaboração
Não podemos fazer isso sozinhos. Seja uma parceria com um colega, cliente, empresa
ou organização sem fins lucrativos, cada um de nós traz algo único para o projeto. E
ficamos mais fortes quando nós trabalhamos juntos.
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5.2 Voluntariado no PMI-RIO
Como um voluntário do PMI-RIO, você pode trabalhar ou liderar atividades/projetos que promova
a sua carreira e o Chapter.
Voluntários são o mais valioso ativo do PMI®. A sua participação nos permite atender, fazer crescer
e fomentar a profissão de gerenciamento de projetos em diferentes setores no mundo inteiro.
Todas as vagas para atuação no PMI-RIO estão disponíveis no sistema VRMS. Essa ferramenta
facilita a pesquisa de oportunidades de voluntariado em todo o mundo através de uma base de
dados centralizada de perfis e oportunidades. Portanto, mantenha seu cadastro no My PMI
sempre atualizado e fique atento aos e-mails que receberão depois de cadastrados.

Comunidade
As pessoas que fazem parte do nosso mundo fazem dele o que é hoje. Nossa
comunidade é um dos nossos ativos mais valiosos. Nós celebramos e continuamos
dando boas-vindas a todos que desejam se juntar a nós para tornar o mundo um
lugar melhor.

5.3 Benefícios de ser um Voluntário no PMI® e no PMI-RIO
O PMI® possui diversas oportunidades de voluntariado, distribuídas por sua Diretoria Executiva,
que possibilitam ao voluntário alavancar oportunidades de progressão na sua carreira, melhorar a
profissão de gerenciamento de projetos, além colher os benefícios de networking com
profissionais da comunidade de gerenciamento de projetos.
O principal benefício em ser um Voluntário no PMI®, é que irá contribuir para o melhoramento e
evolução da comunidade de gerenciamento de projetos. Veja alguns dos principais benefícios em
atuar como voluntário no PMI®.
Networking
Aumentar e construir sua rede profissional com demais voluntários do PMI® e profissionais em todo o mundo
Aprendizado e colaboração
Desenvolver e aperfeiçoar novas habilidades, incluindo técnicas de liderança, colaboração e de team-building
Oportunidades
Alavancar oportunidades para desenvolver suas habilidades de liderança pessoal ao fazer uma diferença em
sua profissão, comunidade e vida
Ambiente descontraído
Acima de tudo, o trabalho voluntário no PMI-RIO é muito divertido! Enquanto trabalhamos juntos para
melhorar e desenvolver o Chapter, todos devem aproveitar e se divertir com o trabalho
Acesso a ferramentas e templates PMI
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O voluntário terá acesso ao PMI Marketing Portal, construído para atender às necessidades dos Stakeholders
do PMI. No PMI Marketing Portal você terá acesso a vasto conteúdo de Gerenciamento de Projetos,
templates, eBlasts, amostras de materiais de marketing, fotos, fontes, etc.

Benefícios de ser um voluntário no PMI-RIO:
Workshops com descontos diferenciados para voluntários
Descontos na compra de livros
Divulgação de oportunidades de empregos e negócios
Troca de experiências e conhecimentos, propiciando condições de reciclagem, atualização e aprendizado de
novos métodos e técnicas de Gerenciamento de Projetos
Reconhecimento pela comunidade de Gerenciamento de Projetos como um profissional que busca o
desenvolvimento na área de Gerenciamento de Projetos, de forma aderente às melhores práticas do mercado

Trabalho em equipe
Os projetos são entregues por pessoas, mas projetos vencedores são entregues por
times. A entrega de um projeto vencedor depende de pessoas que saibam trabalhar
em equipe e que contribuam para agregar valor ao projeto, tornando a equipe mais
forte.

5.3.1 Programa de Desenvolvimento de Líderes – PDL
O Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDL do PMI-RIO tem como objetivo o
desenvolvimento de potenciais líderes para o Capítulo, pensando em sucessão e sustentabilidade
de iniciativas.
O PDL busca aumentar o número de voluntários capacitados a liderarem times em iniciativas,
desenvolver potenciais líderes e potencializar os resultados do Capítulo em uma formação alinhada
com as diretrizes do Master Class do PMI.
Público-alvo: voluntários com mais de 1 ano de atuação voluntária ativa no Capítulo, que assumem
papéis de liderança em suas atuais equipes.
5.3.2 Adquira Professional Development Units – PDUs
O programa CCR (Continuing Certification Requirementes) determina as bases para renovar sua
certificação e as atividades nas quais se pode obter PDUs. Essas PDUs podem ser obtidas através
de várias atividades de desenvolvimento profissional que se concentram em uma de duas áreas:
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1.

Educação - Oportunidades de aprendizado que permitem expandir e aprimorar suas habilidades técnicas, de
liderança ou de gerenciamento estratégico e de negócios, constituindo o Triângulo de Talentos do PMI. Como
detentor de uma certificação, você deve ganhar um número mínimo de PDUs em cada uma das áreas de
habilidade do Triângulo de Talentos do PMI.

2.

Contribuição (Giving Back) - Atividades que permitem compartilhar e utilizar seus conhecimentos e habilidades
como meio de contribuir e ajudar a desenvolver a profissão. Ao ocupar uma das vagas oferecidas pelo nosso
Programa de Voluntariado, o profissional que possuir alguma certificação do PMI, poderá acumular até 17 PDUs
para as certificações PMP®, PgMP®, PfMP® e PMI-PBA®, e até 8 PDUs para as certificações PMI-SP®, PMI-ACP® e
PMI-RMP®.

Para maiores detalhes sobre os requisitos de manutenção de certificações do PMI acesse o site.
5.3.3 PMI Volunteer Resource Center
O PMI Volunteer Resource Center foi criado para economizar tempo, facilitando a localização de
recursos relacionados ao seu papel de voluntário.
O Volunteer Resource Center tem tudo o que você precisa como um líder voluntário em um único
local. Você pode acessar documentos, formulários, ferramentas e informações necessárias para
desempenhar efetivamente sua função como voluntário.

5.4 Programa Voluntariado
O programa voluntariado, como qualquer outro programa, é composto por diversos projetos
interligados para que, juntos, possam entregar benefícios maiores para o conjunto de voluntários
do capítulo do PMI-RIO.
Os projetos são revisados periodicamente sempre com o objetivo de entregar mais e mais
benefícios para aqueles que ajudam o capítulo a se perpetuar no cotidiano.
O grande objetivo desses projetos é agregar valor para o voluntário, além de:
Tirar dúvidas sobre o trabalho voluntário;
Apoiar a integração entre voluntários favorecendo um ambiente de troca de conhecimento;
Reconhecer e premiar a dedicação do voluntário.
Garantir a formação e conhecimento dos voluntários em atuação no Chapter Rio de Janeiro.

5.4.1 Oportunidades ao Voluntário
As oportunidades do voluntário são definidas por quatro posições-base (podendo existir variações
a depender da necessidade das equipes e áreas) que um voluntário pode atuar dentro do PMI-RIO.
Cada posição possui seu escopo único e, por muitas vezes, competências que conversam com o
perfil de dedicação e comprometimento voluntário. Essas características essas essenciais a toda e
qualquer atuação voluntária.
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TEAM AND COMMITEE MEMBER / MEMBRO DE EQUIPE OU COMITÊ
Não precisa ser filiado (experiência de até seis meses)
Conhecimentos específicos que corroboram com o escopo do projeto em questão
Após seis meses de voluntário torna-se necessária a filiação ao PMI-RIO
PROJECT MANAGER / GERENTE DE PROJETOS
Mínimo de 01 ano como voluntário ativo e filiado (desejável)
Certificação CAPM ou PMP (desejável)
Inglês (desejável)
Experiência específica (mínimo 01 ano) para o PROJETO (desejável)
Exceções serão aprovadas pela Diretoria

PROGRAM OR COMMITTEE LEADER / LÍDER DE PROGRAMA OU COMITÊ
Mínimo de 02 anos como voluntário ativo e filiado (desejável)
Certificação PMP ou MBA Gerenciamento de Projetos (desejável)
Inglês (intermediário)
Experiência específica (02 anos) para PROGRAMA ou COMITÊ (desejável)
Exceções serão aprovadas pela Diretoria
PMI-RIO BOARD MEMBER / MEMBRO DA DIRETORIA (OFFICER)
Filiados adimplentes nos 24 meses precedentes à eleição
Ter atuado voluntariamente junto ao Capítulo nos últimos 24 meses, comprovado por um membro da
Diretoria Executiva, ou ter exercido cargo eletivo em gestões anteriores e que não tenha sido
destituído. Ou seja, os candidatos que já foram membros da Diretoria Executiva em gestões anteriores
podem concorrer, ainda que não estejam ativos como voluntários
Não ter exercido mais de dois mandatos consecutivos na posição a qual se candidata
Ter disponibilidade para o exercício do cargo

5.4.2 Papéis do Voluntário
O papel do voluntário é definido pela posição na qual o voluntário se encontra mais o projeto que
está participando, por exemplo: Gerente do Projeto do Evento XPTO, ou seja, este voluntário já
atingiu os requisitos para ser Gerente de Projeto, candidatou-se no VRMS para ser GP da realização
do Evento XPTO e foi aceito.
Daquele momento em diante, a sua função no capítulo é o escrito acima. Ou seja, a descrição do
cargo de um voluntário é o somatório da posição na carreira que ocupa mais o
projeto/programa/atividade que está atuando.
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Resultados
Celebramos não apenas o processo, mas o impacto positivo que os projetos, em todo
o mundo, causam na sociedade. Estamos mudando o mundo para melhor, um
projeto de cada vez.

5.4.3 Voluntariado no Seu Currículo
O PMI-RIO incentiva a divulgação do trabalho voluntário no seu currículo. Portanto, uma vez aceita
a sua candidatura para atuar em um projeto, o voluntário poderá acrescentar esta posição em seu
currículo, Linkedin etc.
O voluntário deve atentar para a correta divulgação do papel que ocupa. Assim evitará qualquer
mal-entendido caso a comprovação pelo PMI-RIO, sobre a atuação do voluntário, seja necessária.

6 DIVULGAÇÃO DAS VAGAS PARA OS VOLUNTÁRIOS
As vagas de voluntariado são divulgadas através do Sistema de Gerenciamento de
Relacionamento com o Voluntário – VRMS. O VRMS é uma ferramenta de relacionamento com os
voluntários lançada em fevereiro de 2012 pelo PMI® com o objetivo de ser a base de dados mundial
dos voluntários do Instituto e, dessa forma, a porta de entrada para o voluntário.
Após criar o seu perfil, o voluntário terá acesso às diversas oportunidades de voluntariado em
aberto. E ainda:
Receber por e-mail as oportunidades de voluntariado abertas pelo Chapter que você é filiado, ou de
oportunidades Globais
Você também poderá registrar no VRMS todos os trabalhos que você desempenhou como voluntário.
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6.1 Como acessar o VRMS
O acesso ao Volunteer Project Management Opportunities - VRMS pode ser feito através do seu
perfil myPMI criado na página do PMI clicando em “Membership” e em seguida, “Volunteer” ou
“Find Volunteer Opportunities”

Acesse o VRMS através do endereço vrms.pmi.org. O usuário e a senha de acesso são os mesmos já
cadastrados no site do PMI®. Caso você ainda não seja cadastrado clique em “Create an Account”
Após o logon, clique em “Find an Opportunity”. Nessa página é possível consultar por uma vaga específica
(o VRMS envia regularmente a seus voluntários e-mails com as vagas abertas) ou preencher o formulário
de busca por vagas.
Se você possuir qualquer dúvida a respeito do Programa de Voluntariado do PMI Rio ou a respeito do
VRMS envie um e-mail para filiacaocomunica@pmirio.org.br.

Para maiores detalhes sobre
filiacaocomunica@pmirio.org.br

o

Programa

Voluntariado

envie

um

e-mail
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para

7 FILIAÇÃO
Como membro do PMI, você ganhará acesso ao conhecimento, redes e recursos que podem ajudálo a melhorar o seu trabalho e progredir na sua carreira em gerenciamento de projetos.
Para se tornar membro do PMI-RIO você precisa filiar-se, primeiramente, ao PMI nos EUA. Durante
o preenchimento da ficha de filiação, opte por filiar-se ao "Rio de Janeiro, Brazil Chapter".
Usufrua dos benefícios e do networking propiciado pela comunidade de gerenciamento de
projetos.
Obs.: Não é necessário ser filiado para ser voluntário, porém, a filiação é altamente recomendada
para o voluntário continuar aproveitando todos os benefícios do PMI-RIO. Após seis meses como
voluntário, torna-se necessário a filiação ao PMI.
Clique aqui para filiar-se.

7.1 Benefícios de se filiar ao PMI Global e ao PMI-RIO
Como membro do PMI Global, você terá uma série de benefícios, incluindo:
Informações exclusivas disponibilizadas no site PMI Global
Obtenha mais oportunidades gratuitas para ganhar PDUs através de webinars exclusivos
Desenvolvimento de novas habilidades através de webinars e eventos gratuitos
Descontos em cursos de treinamento e desenvolvimento Internacionais
Acesso ao ProjectManagement.com
Download gratuito da edição digital do Guia PMBOK
Domine novas habilidades através de webinars e eventos gratuitos
Acesso a mais de 1.000 ferramentas e modelos gratuitos – Planos de projetos pré-fabricados gratuitos,
modelos de templates, e checklists
Participe da nossa comunidade para fazer conexões locais e globais - Conecte-se com colegas por meio de um
Chapter local do PMI ou acessando a comunidade online do PMI para construir sua rede e acompanhar as
novidades do seu setor.
Descontos nos valores dos exames de certificação

Como membro do PMI-RIO, você terá uma série de benefícios destinados a apoiar o seu
crescimento na carreira e seu sucesso, dentre eles:
Programa de Mentoring - O Programa de Mentoring do PMI-RIO busca gerar desenvolvimento profissional e
humano, cumprindo seu papel social de disseminar conhecimento e a profissionalização da comunidade de
Gerenciamento de Projetos. Mentores com vasta experiência em Gestão de Projetos compartilham técnicas
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e conhecimentos com profissionais menos experientes que buscam aprendizado e desenvolvimento na
carreira de Gestor de Projetos.
Encontro exclusivo de filiados do Chapter - O Encontro oferece a possibilidade de fazer benchmarking com
outros gerentes de projetos, consultores e profissionais de projetos, e atualizar-se sobre os aspectos de
desenvolvimento recomendados pelo PMI
Webinars exclusivos - Seminários online com profissionais referência no mercado abordando tópicos atuais
referente à gerenciamento de projetos, tecnologia, desenvolvimento profissional, empreendedorismo, etc.
Encontros focados em debater novas metodologias aplicadas à gestão de projetos com cases reais
Espaço Literário – Encontro com autores referência de publicações na área de Gestão de Projetos, interagindo
de forma dinâmica com o público, através de Quiz com perguntas relacionadas ao assunto debatido
Descontos em cursos e treinamentos preparatórios para certificações
Descontos em cursos e treinamentos de ferramentas aplicadas a Gestão de Projetos

7.2 Tipos de Filiação
Novo filiado individual
A filiação individual está aberta para todos os interessados em gerenciamento de projetos. Se o seu trabalho
envolve projetos ou gerenciamento de projetos, ou se você quer simplesmente aprender mais sobre esses
temas, uma filiação individual é uma excelente solução para você.
Filiação ao PMI Global (renovados anualmente): US$ 129,00
Taxa de Novo Filiado (paga uma única vez): US$ 10,00
Filiação ao Chapter Rio de Janeiro (renovados anualmente): US$ 20,00

Estudante
Para se filiar, você deve estar matriculado em um programa de graduação, pós graduação, mestrado ou
doutorado.
Filiação ao PMI Global (renovados anualmente): US$ 32,00
Filiação ao Chapter Rio de Janeiro (renovados anualmente): US$ 20,00

Aposentado
Se após se aposentar você for membro do PMI e estiver em dia por cinco anos consecutivos, você pode
aproveitar as vantagens de uma filiação com desconto para aposentados e manter-se envolvido com a
comunidade de Gerenciamento de Projetos.
Filiação ao PMI Global: US$ 65,00
Filiação ao Chapter Rio de Janeiro: US$ 20,00

Grupo
Organizações com 15 ou mais pessoas que desejam se filiar ao PMI podem economizar tempo e dinheiro com
o plano de cobrança em grupo.
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No plano para grupos, você fica isento da taxa individual de U$ 10.00

Para maiores detalhes sobre filiação acesse o site do PMI-RIO e do PMI Global.

7.3 ProjectManagement.com
O ProjectManagement.com é a ponte da experiência que preenche as lacunas, fornecendo ajuda
aos gerentes de projeto de várias maneiras.
É a maior comunidade de gerenciamento de projetos do mundo, oferecendo acesso a uma
infinidade de informações, livros, revistas, webinars, templates, documentos e muitos outros
conteúdos para você ficar por dentro de tudo que está sendo feito no mundo de gerenciamento
de projetos.
A missão do ProjectManagement.com é simples: fazer gerentes de projetos mais bem-sucedidos.
Como o ProjectManagement.com ajuda a tornar seu trabalho mais fácil?
Mais de 14.000 artigos de especialistas do setor que ajudam você a impulsionar seus projetos.
Mais de 1.000 modelos de templates para economizar tempo e esforço.
Mais de 800 mil conexões com especialistas para oferecer conselhos específicos, seja por meio do sistema de
redes sociais ou dos fóruns de discussão

O ProjectManagement.com proporciona:
Conexões - Para outras pessoas que estão gerenciando projetos como o seu
Um lugar para começar - Processos que você pode personalizar de acordo com suas necessidades
Aumento instantâneo da produtividade - Modelos e exemplos de templates
Oportunidades de adquirir PDU - De vídeos a webinars, com dicas de especialistas, apontando você na direção
certa
Acesso a especialistas - Pessoas reais que entendem o que você está passando
Notícias importantes - Histórias relacionadas ao que você está tentando realizar
Conselho que você precisa - Dicas sobre a arte de gerenciar seu esforço

Acesso ao ProjectManagement.com
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8 GUIA PMBOK®
Praticamente todos os setores exigem algum nível em Gerenciamento de Projetos. Porém, à
medida que a profissão de Gerenciamento de Projetos se desenvolveu com o advento das grandes
indústrias, tecnologia, comércio e as principais infraestruturas que os sustentam. Criado e
atualizado pelo PMI®, o Guia PMBOK® é um manual de padrões, boas práticas e procedimentos
para planejar e executar os projetos com êxito.
O Guia PMBOK® é desenvolvido por profissionais ativos e especialistas no assunto, e revisado a
cada 4 ou 5 anos, para garantir que sempre reflita o estado atual da profissão, incorporando as
novas técnicas e tendências do mercado de Gerenciamento de Projetos.
A Sétima Edição do Guia PMBOK® já se encontra disponível.
Membros do PMI® possuem acesso gratuito a versão digital do Guia PMBOK®.

9 MENSAGEM FINAL
Esse Guia foi criado pela vice-presidência de Filiação e Voluntariado do PMI-RIO com o objetivo de
orientar os voluntários na sua atuação, desenvolvimento profissional e pessoal, forma de
candidatura a uma vaga, treinamentos e benefícios da atuação voluntária junto ao PMI-RIO.
Nós do PMI® e PMI-RIO podemos entregar valor à comunidade graças ao trabalho voluntário
integrado de todos nós. Vamos juntos?
Todo voluntário participa por escolha própria com dedicação, empenho, amor e grande zelo, pelo
que conhece na atuação voluntária. Queremos vocês conosco para levar um impacto cada vez
maior a sociedade e comunidade de gestão de projetos. Por isso, elaboramos este Guia e
esperamos que seja um excelente início de caminho. Nosso objetivo é ajudá-lo a entender melhor
sua jornada no PMI-RIO, assim como no PMI®.
Venha você fazer parte do nosso time!
Marcelo Antunes, PMP®
Vice-presidente de Filiação e Voluntariado (2022-2023)
PMI - Chapter Rio de Janeiro
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ANEXOS
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ANEXO 1 - CERTIFICAÇÕES
Contar com uma certificação do PMI é uma forma de agregar valor a um profissional de
Gerenciamento de Projetos. Ela abre portas dentro do mercado de trabalho, que reconhece a
importância de funcionários especializados e com conhecimento avançado nas suas áreas de
atuação.
O PMI oferece oito tipos de certificações, que têm como objetivo, atestar o conhecimento e
competência profissional.

Tipos de Certificações
Profissional de Gestão de Projetos (PMP)
O PMP é o padrão-ouro da certificação em gestão de projetos. Reconhecido e exigido por organizações em
todo o mundo, o PMP valida sua competência para desempenhar o papel de gestor de projeto, liderando e
dirigindo projetos e equipes.

Técnico Certificado em Gestão de Projetos (CAPM)
A certificação CAPM demonstra seu entendimento sobre conhecimentos básicos, terminologia e processos
de uma gestão eficaz de projetos.

Profissional de Gestão de Programas (PgMP)
Desenvolvida para aqueles que gerenciam múltiplos e complexos projetos para alcançar os resultados
estratégicos e organizacionais.

Profissional de Gestão de Portfólio (PfMP)
Nossa certificação de gestão de portfólio reconhece experiências e habilidades avançadas de gestores de
portfólios. A certificação PfMP demonstra sua capacidade comprovada em gestão coordenada de um ou mais
portfólios para atingir os objetivos organizacionais.

Profissional em Análise de Negócios do PMI (PMI-PBA)
A certificação PMI-PBA destaca sua expertise em análise de negócios. Ela dá foco sua capacidade de trabalhar
efetivamente com stakeholders na definição dos requisitos do negócio, moldar os outputs dos projetos e
gerar resultados comerciais bem-sucedidos.

Profissional Ágil Certificado do PMI (PMI-ACP)
Criado para aqueles que acreditam e aplicam os princípios ágeis e práticos em projetos. Requer uma
combinação de treinamento, experiência e avaliação. Também faz referência à abordagens ágeis como
SCRUM, XP, LEAN e Kanban..
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Profissional em Gerenciamento de Riscos (PMI-RMP)
A certificação PMI-RMP reconhece o conhecimento demonstrado e expertise em áreas especializadas em
avaliar e identificar riscos de projeto, juntamente com planos para mitigar ameaças e capitalizar
oportunidades.

Profissional de Gestão de Cronograma PMI (PMI-SP)
A Certificação PMI-SP reconhece o conhecimento demonstrado e a experiência avançada na área
especializada de desenvolvimento e manutenção de cronogramas de projetos.

Para mais informações detalhadas sobre cada uma das certificações e encontrar a que mais se
adequa à você, acesse o site.

Disciplined Agile
O Disciplined Agile - DA é um kit de ferramentas que fornece uma base sólida para a agilidade dos
negócios, mostrando como as várias atividades, como Desenvolvimento de Soluções, Operações
de TI, Arquitetura Corporativa, Gerenciamento de Portfólio, Segurança, Finanças, Compras e
muitas outras trabalham juntas.
Ao tirar proveito do Disciplined Agile:
Os membros do PMI adicionarão novos recursos e certificações fortes e confiáveis que irão diferenciá-los e
abrir portas.
Os atuais profissionais ágeis serão capazes de tirar proveito de uma abordagem mais atenta e adaptável,
estimulada por uma mentalidade ágil, enxuta e habilitada por processos que se encaixam em seu contexto,
o que permitirá resultados mais fortes do que seria possível com abordagens mais preditivas.
As organizações ao redor do globo, desfrutarão de uma abordagem mais adaptável para entregarem maior
agilidade organizacional, com base em suas necessidades e contexto específicos.
Os parceiros do PMI e do DA terão acesso a um conjunto expandido de ofertas de produtos para as partes
interessadas e clientes.
Os membros do PMI e do DA terão acesso às ferramentas e ao conteúdo on-line de ambas as empresas, assim
como à riqueza que vem com uma comunidade ampla e diversificada.

Como funciona:
As certificações Disciplined Agile (DASM, DASSM, DAC e DAVSC) oferecem uma abordagem
diferente para obter a certificação. O caminho progressivo de requisitos de conhecimento e
experiência apoia sua jornada para o domínio ágil. Funciona assim:
1. Com base em seu nível de experiência e seu objetivo, determine qual certificação é certa para
você.
2. Encontre um parceiro Disciplined Agile que forneça treinamento. Comece aqui.
3. Escolha um workshop de treinamento que atenda à sua preferência de idioma e programação.
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Para mais informações detalhadas sobre as certificações Disciplined Agile e encontrar a que mais
se adequa à você, acesse o acesse o site.
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ANEXO 2 - TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
No dia 23/06/2020, o Termo de Adesão ao Serviço Voluntário foi substituído pela versão
virtual.
O texto a seguir é um exemplo do 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 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 prefixação de carga horária mínima ou
responsabilidades específicas. Ambos serão acertados de comum acordo e ntre 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 ao Guia do Voluntário que se encontra no site d o Chapter, 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.

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 .
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ANEXO 3 – DIRETRIZES – VOLUNTARIADO PMI-RIO
Rio de Janeiro, 09 de março de 2020.
É esperado que todo voluntário:
1.

Participe de pelo menos uma reunião presencial por mês, podendo haver exceções. Recomenda-se que, nos
primeiros meses de engajamento, as lideranças realizem reuniões quinzenais presenciais com os seus times. O
trabalho virtual pode ser alternado com esses compromissos. Com maior engajamento, a flexibilização dos
encontros presenciais será mais viável;

2.

Tenha um substituto (shadow ou backup) bem identificado para repassar ou dividir atividades sempre que
necessário. Caso o voluntário esteja fazendo alguma atividade sozinho, ele deve envolver mais alguém para ajudar
ou, pelo menos, para dar andamento às atividades, no caso de imprevistos. Os líderes devem planejar isso para
os seus times. Assim, espera-se evitar descontinuidades nas atividades no caso de ausências, o que pode
acontecer a qualquer momento e com qualquer um. Nesses casos, o voluntário deve comunicar previamente os
riscos e a necessidade de se ausentar temporariamente ou mesmo se desligar para que as atividades possam ter
seguimento através de uma passagem natural de “bastão” entre o voluntário e seu backup ou shadow;

3.

Consiga ter uma disponibilidade mínima de 3h por semana. Isso pode variar para cima e em dupla o trabalho fica
mais administrável, onde se pode dosar melhor a carga de trabalho. Em posições de liderança essa carga pode
variar de 4 a 16h / semana;

4.

Consiga ser alocado em atividades de forma continuada pelo seu líder. Caso isso não esteja acontecendo, o
voluntário deve buscar uma solução se alocando em novas atividades, se transferindo de área ou mesmo se
desligando, em última instância. O voluntário que esteja mais de 30 dias sem alocação estará sujeito a ser
desligado para ter sua situação regularizada no PMI Rio e no VRMS;

5.

Não exerça suas atividades voluntárias sem estar registrado no VRMS, onde ele precisa formalizar a sua
aceitação por e-mail, tão logo seja aceito na sua nova posição;

6.

Planeje reuniões periódicas (mensais ou bimensais) com seu líder com o objetivo de buscar avaliação e/ou
feedbacks de seu trabalho, bem como orientações e ajuda para desempenhar melhor seu trabalho;

7.

Encaminhe suas dúvidas ou problemas o quanto antes ao seu líder para resolução conjunta, evitando o
agravamento dos mesmos;

8.

Conheça o “Volunteer Code of Conduct” do PMI;

9.

Seja filiado do PMI Rio. Caso não seja, que o faça num prazo de 6 meses. Renovação ou ampliação desse prazo
apenas com a aprovação da presidência do PMI Rio;

10. Não aceite convites para troca de área antes de ter o aval de seu líder. Aos líderes, orienta-se nunca convidarem
um recurso antes de conversar primeiro com a sua liderança, para assim avaliarem conjuntamente os impactos e
balancear os benefícios dessa movimentação.
O trabalho voluntário é algo que cada um busca de vontade própria e, presumivelmente, porque está vendo benefícios
em fazê-lo. O ajuste de expectativas deve ser contínuo entre o líder e o voluntário sobre a necessidade e importância
das atividades que lhe são atribuídas, bem sobre o equilíbrio dos benefícios esperados entre as partes com o trabalho
em questão.
Importante entender que para ser voluntário não basta ser bem-intencionado, tem que se ter um mínimo de vocação,
vontade, disponibilidade e buscar sempre uma boa comunicação.
Essas diretrizes visam garantir um alinhamento interno entre os voluntários do PMI Rio, tornando o trabalho mais
produtivo, leve e administrável.
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É importante que todos os voluntários do PMI Rio conheçam e estejam aderentes a essas diretrizes.
Atenciosamente,
Rubens Luiz Cirino, DSc, OMO, HCMP 3G Expert Professional
Presidente
PMI Rio de Janeiro, Brazil Chapter

26
GUIA DO VOLUNTÁRIO DO PMI RIO DE JANEIRO CHAPTER – VERSÃO 03

ANEXO 4 - ESTATUTO DO PMI-RIO
O Estatuto do PMI-RIO revisado, atualizado e aprovado em Assembleia Extraordinária e pelo PMI®
está disponível em www.pmirio.org.br.
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ANEXO 5 - 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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ANEXO 6 - LINKS ÚTEIS
PMI-RIO
Facebook do PMI-RIO
Instagram do PMI-RIO
PMI Global
Disciplined Agile
ProjectManagement.com
PMI Educational Foundation
Acesso VRMS
Volunteer Resource Center
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