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VRMS

O que é o VRMS?

• 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.
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Para acessar o sistema:

• 1. Acesse o site PMI: https://vrms.pmi.org/
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2. Insira suas informações de login caso você já possua 

cadastro no

PMI.org



VRMS

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

(mesmo não sendo filiado) clicando no botão Registrar agora
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4. Depois de acessar o sistema, clique em “Perfil”, pois para se 

voluntariar é necessário possuir um currículo cadastrado para 

avaliação.
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5. Depois de acessar o menu Perfil, role ate o final da página

para inserir seu currículo. 
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6. Depois de acessar o menu Perfil, role ate o final da página

para inserir seu currículo. 

⚠️Observação: Sempre que for procurar uma vaga, será

necessário informar seu currículo novamente.
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7. Acesse o menu Home e clique em “Find an Opportunity” 

para procurar uma oportunidade de voluntariado.
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8. Para fazer a pesquisa de vagas no PMI-PE preencha o filtro 

com os seguintes critérios:

8. Clique no botão Search para

Iniciar a pesquisa

“Where would you like to volunteer?”: 

deixar em branco

“State/Province (optional)”: deixar em 

branco

“Chapters”: procure por 

Pernambuco, Brazil Chapter
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9. Após alguns segundos a ferramenta vai retornar o resultado

NOTA: As oportunidades (se houverem)

aparecerão ABAIXO dos campos de

pesquisa
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10. Role a página para baixo para ver as oportunidades

• Clique no título da oportunidade para ver a descrição da vaga
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11. Veja a descrição da vaga
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12. Se a vaga for de seu interesse, aplique sua candidatura
Para aplicar a candidatura clique no botão “Apply Now”, no canto inferior direito da 

página
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13. Para melhorar a qualidade da oportunidade e do trabalho

voluntário, alguns campos obrigatórios são necessários neste

momento.

Preencha os campos de texto 

seguintes com as 

informações adicionais 

(campos com asterisco são 

obrigatórios)
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14. Para finalizar, insira seu login e clique em Save And Apply

O sistema vai avisar sobre o

andamento da requisição
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Com este processo, a coordenadoria será avisada de

seu interesse na vaga em questão e retornará o contato

através do email, avisando ao diretor da respectiva

oportunidade.

DÚVIDAS?

Contate a Coordenadoria de Voluntariado através do e-mail:

voluntariado@pmipe.org.br

mailto:voluntariado@pmipe.org.br
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Você poderá receber um e-mail com a aprovação da

coordenação.

Exemplo:

Atenção: Faz necessário dar o aceite. Clicar em Accept

This Position. A oportunidade só ficará no perfil da

candidato se tiver concluído está etapa.
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Exemplos de situações em que a oportunidade não

constará no perfil do candidato.
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NOTE: Volunteer must 

read the Acceptance Letter 

– it includes action items.

Email Communications
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Exemplo:

Status aprovado e no perfil

do candidato

DÚVIDAS?

Contate a Coordenadoria de Voluntariado através do e-mail:

voluntariado@pmipe.org.br

mailto:voluntariado@pmipe.org.br

