Formulário de Denúncia de Violação do Código de Ética e de Conduta Profissional
Capítulo São Paulo, Brasil do Project Management Institute

A. Informações do Denunciante
Nome (seu nome): _______________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Cédula de Identidade: ___________________________ CPF: ___________________________________
Telefone Fixo (com DDD): ____________________ Celular (com DDD): ____________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________

B. Informações do Denunciado
Nome: ________________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Telefone Fixo (com DDD): ___________________ Celular (com DDD):______________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________

O Denunciado é um:
Associado ao PMI
Certificado pelo PMI
Voluntário do Capítulo São Paulo do PMI
Outro. Especificar: _______________________
Não Sei

C.

Descreva abaixo os fatos essenciais que que você acredita ser violação do código de conduta e ética
profissional do PMI e explique porque:
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D. Relacione as pessoas que você acredita terem conhecimento desta denúncia e descreva brevemente o
conhecimento que elas têm sobre esta violação do código de conduta e ética profissional do PMI.
Também indicar qual o grau de relacionamento quem tem com as testemunhas.

E.

Anexe os documentos, se houver, comprovando tal violação e numere estes documentos como:
Arquivo 1, Arquivo 2, Arquivo 3, e assim sucessivamente descrevendo o conteúdo de cada arquivo e
os relacionem aos fatos apontados.

F.

Relacione as ações já tomadas por você junto ao Denunciado antes do preenchimento do formulário

G. Aviso
Por meio deste formulário de Denúncia, eu apresento queixa contra o Denunciado (nomeado acima) por
violação do Código de Ética e Conduta Profissional do PMI. Estou de acordo com o PMI em manter estas
informações de forma confidencial durante todo o processo de verificação e decisão final. Entendo também que
o Denunciado poderá receber cópia desta documentação e informações adicionais durante este processo.
Reconheço também que o Capítulo São Paulo, Brasil do PMI poderá contatar indivíduos que podem servir de
testemunha neste processo (listadas na Letra D deste formulário).
Certifico que os fatos alegados neste documento são verdadeiros e acurados.

Assinatura do Denunciante: _______________________________________
Nome Legível: __________________________________________________
Data:

_______________________________________________________
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