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POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DE REDES SOCIAIS E INTERNET  DO PMI RIO 
 
I - NORMAS GERAIS: 
 
1.1 O login e a senha de acesso aos perfis das redes sociais do PMI Rio são de propriedade exclusiva deste, 
ficando terminantemente proibida sua alteração, exclusão e/ou divulgação para outras pessoas e empresas 
não autorizadas pela Vice Presidência de Marketing e Comunicação e/ou Presidência.  

 
1.2 Fica proibido qualquer tipo de alteração e/ou exclusão dos perfis do PMI Rio nas redes sociais que este 
possua conta. 

1.2a. Exceto quando previamente permitido pela Vice Presidência de Marketing e Comunicações e/ou 
Presidência. 

1.3 Entende-se por pessoas autorizadas a acessarem o perfil do PMI Rio nas redes sociais, aquelas que 
mediante o preenchimento e assinatura desta Política de Comunicação de Redes Sociais e Internet para 
Voluntário, sejam consideradas aptas pela Vice Presidência de Marketing e Comunicação a gerenciarem os 
perfis do PMI Rio nas redes sociais de acordo com esta política. 

1.4 As pessoas doravante consideradas aptas a gerenciarem os perfis do PMI Rio nas redes sociais serão 
denominadas Gerentes de Mídias Sociais e exercerão seu trabalho exclusivamente como voluntários sem 
remuneração. 

1.5 Entende-se como perfis nas redes sociais, a página previamente cadastrada em forma de conta pessoal do 
PMI Rio nos seguintes sites não se limitando a estes: 

a. Facebook. 
b. LinkedIn. 
c. Google + 
d. Instagran 
e. Twitter 

 
II - OBJETIVO: 
 
2.1 O perfil do PMI Rio nas redes sociais será usado estrita e exclusivamente para: 

a. Divulgação de eventos, palestras e cursos promovidos pelo PMI Rio. 
 
b. Divulgação de eventos, palestras e cursos promovidos por parceiros do PMI Rio, desde que sejam 
autorizados pela Vice Presidência de Marketing e Comunicações e/ou Presidência. 
 
c. Notícias relacionadas ao desenvolvimento profissional na área de gerenciamento de projetos, 
programas e portfólio. 
 
d. Informações e notícias provenientes do PMI GOC, tais como certificações, publicações, cursos e etc. 

 
e. Informações e notícias para seus membros, filiados e voluntários. 
 
f. Captação de novos membros. 
 
g. Divulgação de vagas de voluntariado. 
 
h. Compartilhamento de publicações de outros Chapter e notícias relacionadas ao gerenciamento de 
projetos após aprovação da Vice Presidência de Marketing e Comunicações e/ou Presidência. 
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III - IMPEDIMENTOS: 
 
3.1 Não será permitido em nenhuma hipótese, sob pena de ser banido da comunidade, o uso dos perfis do PMI 
Rio nas redes sociais para: 

a. Divulgação, publicação e promoção de campanhas eleitorais de qualquer espécie. 
 
b. Qualquer tipo ou menção de apologia as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. 
 
c. Qualquer tipo de movimento de cunho racista, religioso, pornográfico ou homofóbico. 
 
d. Autopromoção de qualquer natureza. 
 
e. Divulgação e/ou promoção de produtos ou serviços que não façam parte do portfólio do PMI e do 
PMI Rio de Janeiro Chapter. Ressalvado para situações previamente autorizadas pela Vice Presidência 
de Marketing e Comunicações e/ou Presidência. 
 
f. Informações e divulgação de qualquer tipo de certificação que não faça parte do portfólio de 
certificações do PMI GOC. 
 
g. Curtidas e compartilhamentos, de publicações provenientes de outros usuários, que não estejam 
autorizados pela Vice Presidência de Marketing e Comunicações e/ou Presidência. 

 
3.2 As situações não previstas nesta Política de Comunicação de Redes Sociais e Internet para Voluntário 
serão tratadas de forma separado pela Diretoria do PMI Rio de Janeiro Chapter. 
 
IV - PENALIDADES: 
 
4.1 O descumprimento ou a infringência de quaisquer cláusulas desta, incorrerá ao voluntário (a), com o termo 
de adesão em dia (ANEXO 1), em penalidades, através do cancelamento imediato do trabalho voluntário e 
notificação ao departamento legal do PMI®. 
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ANEXO I – ADESÃO (VOLUNTÁRIO) 

 

Política de Comunicação de Redes Sociais e Internet para 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 – GERENTE DE MÍDIAS SOCIAIS.  

 

 
 
Estando as partes de pleno acordo, assinam este instrumento em duas vias. 
 

 

Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 20____. 

 

 

  

Representante do PMI RIO VOLUNTÁRIO 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

 


