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Santa Catarina, Brazil Chapter

Missão: Conectar pessoas para compartilhar conhecimentos em gestão, projetos e 

liderança.

Valores: 

ÉTICA baseada no respeito, responsabilidade, justiça e honestidade.

TRANSPARÊNCIA nas ações e acesso às informações

INTEGRAÇÃO com organizações e pessoas

COMPROMETIMENTO com ações e os resultados

VALORIZAÇÃO dos voluntários

EXCELÊNCIA em Gestão

Visão: Ser reconhecido como uma organização que gera valor para a sociedade 

por meio do desenvolvimento profissional do gerenciamento de projetos.



Voluntariado

• É a base para o sucesso do PMI

• Permite crescer e evoluir na profissão de gerenciamento de

projetos

• Experiência de liderança em uma organização global

• Desenvolve habilidades

• Expande sua rede profissional (Networking)

Ser voluntário no PMI Santa Catarina

Em seus projetos internos e externos (institucional e eventos)

Programa de voluntariado do PMI Santa Catarina passa a ser

promovido pela ferramenta VRMS do PMI Global a partir do dia 20 de

março de 2018.



Programa de Voluntariado

VRMS - Volunteer Relationship Management System

É um Sistema de Gestão de Relacionamento com Voluntário e tem o

objetivo de incentivar o trabalho voluntário no instituto em todo

mundo. O portal traz diversas oportunidades em capítulos de vários

países e em muitas delas você pode se candidatar e contribuir. Cada

capítulo tem a responsabilidade de disponibilizar as oportunidades no

site.

Está disponível em https://vrms.pmi.org



VRMS

• Para acessar o sistema:

1. Acesse diretamente o site da ferramenta https://vrms.pmi.org

2. Insira suas informações de login caso você já possua cadastro

no PMI.org

https://vrms.pmi.org/


VRMS

3. Caso não possua as credencias, cadastre-se gratuitamente

(mesmo não sendo filiado) clicando no botão Create an Account



VRMS

4. Depois de acessar o sistema, clique em “Find na Opportunity” 

para procurar uma oportunidade de voluntariado.



VRMS

5. Para fazer uma pesquisa de

vagas no Brasil e no Mundo

preencha os filtros. Para pesquisar

vagas no PMI-SC preencha o filtro

com os seguintes critérios:

6. Clique no botão Search para

iniciar a pesquisa.

“Where would you like to volunteer?”: Selecione Brazil

“State/Province(optional)”: deixar em branco

“Chapters”: procure por Joinville, Santa Catarina, Brazil

Chapter



VRMS

7. Após alguns segundos a ferramenta vai retornar o resultado.

NOTA: As oportunidades

(se houverem) aparecerão

ABAIXO dos campos de

pesquisa, conforme os

filtros utilizados.



VRMS

8. Role a página para baixo para ver as oportunidades

Clique no título da

oportunidade para ver

a descrição completa

da vaga



VRMS

9. Veja um exemplo de descrição da vaga



VRMS

10. Se a vaga for de seu interesse, aplique sua candidatura

Para aplicar a candidatura clique no botão Apply Now



VRMS

11. Para melhorar a qualidade da oportunidade e do trabalho

voluntário, alguns campos obrigatórios são necessários neste

momento.

Complete os campos de

texto seguintes com as

informações adicionais

(campos com asterisco

são obrigatórios).



VRMS

12. Para finalizar, insira seu login e clique em Save And Apply

O sistema vai avisar

sobre o andamento da

requisição



VRMS

PRONTO!

Com este processo, a diretoria responsável será avisada de seu

interesse na vaga em questão e retornará o contato.

DÚVIDAS?

Contate através do e-mail: voluntariado@pmisc.org.br



Acesse nosso site e redes:

Coisas boas acontecem quando você se mantém

envolvido com o PMI.

www.pmisc.org.br voluntariado@pmisc.org.br

http://www.pmisc.org.br/

