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Definição 

Para fins desta política, o termo “Colaborador (es)” terá o significado aqui atribuído. 
 

Colaboradores: São funcionários da Siemens ou de algum prestador de serviço que 

possua contrato com a Siemens. 

 

Parte I – Apresentação 

 

Introdução 

A Siemens, consciente de seu importante papel na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária, criou o Programa de Voluntariado Siemens Brasil por meio de um processo 

participativo, envolvendo Colaboradores, Siemens Fundação Brasil e outros parceiros, buscando 

mobilização para o engajamento em questões sociais voltadas para o tema da educação no Brasil. 

 

Importância do Programa de Voluntariado  

A Siemens acredita que o engajamento de seus Colaboradores em relação a questões sociais 

relevantes traz benefícios mútuos.  

A empresa ganha, através do fortalecimento do espírito de equipe e cidadania, reconhecimento de 

lideranças e motivação no ambiente de trabalho.  

A comunidade ganha, através da troca de experiências e disponibilidade de recursos humanos e 

físicos, promovendo a transformação da realidade social local.  

 

Público-alvo 

Todos os colaboradores do Grupo Siemens no Brasil e, também, os colaboradores das empresas 

prestadoras de serviço ou trabalhadores autônomos que possuam contrato com a Siemens. 

Os empregados das empresas prestadoras de serviço somente poderão aderir a esta política desde 

que haja a concordância formal por parte de sua empregadora. 

 

Objetivos do Programa 

O Programa de Voluntariado Siemens Brasil busca: 

 Promover a participação voluntária dos Colaboradores em práticas de cidadania corporativa 

contribuindo para o aprimoramento da qualidade de vida nas comunidades, e, sobretudo 

para a melhoria na educação; 

 Reconhecer iniciativas individuais e em grupo, de todos os envolvidos, fortalecendo o 

conceito “Orgulho de ser Siemens”; 

 Potencializar as ações e iniciativas da Siemens Fundação Brasil e outros parceiros; 

 Desenvolver novas habilidades e aprimorar características como comunicação, colaboração, 

liderança, trabalho em equipe e cidadania; 
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 Contribuir para o posicionamento da marca Siemens como empresa comprometida com a 

sociedade 

 

Matriz de Priorização 

Tendo como tema principal a educação, o Programa possui foco estratégico definido e formalizado 

através da Matriz de Priorização de Projetos.  

O objetivo da ferramenta é estabelecer critérios para a implementação dos projetos de cidadania 

corporativa e encontra-se no ANEXO I. 

 

IMPORTANTE: Exceções deverão ser tratadas pontualmente junto à gerência de Cidadania 

Corporativa e ao Metaprojeto Educação para Sustentabilidade.  

 

Parte II – Papéis e Responsabilidades 

 

Colaborador Voluntário 

O trabalho voluntário não exige especialidade, basta querer. O importante é refletir sobre: o que 

gosta de fazer, sua disponibilidade de tempo, o talento que deseja compartilhar, e estarem cientes 

que todas as atividades voluntárias também possuem desafios a serem enfrentados no dia-a-dia. 

Compete aos Voluntários Siemens: 

 Realizar o cadastro dentro da Plataforma Online de Voluntariado, estando de acordo com o 

Termo de Adesão, Termo de Uso e Termo de Imagem (www.siemens.com.br/voluntariado) 

 Desenvolver e sugerir possíveis atividades/projetos na Plataforma Online 

 Participar das reuniões de organização 

 Participar dos treinamentos 

 Comparecer pontualmente no(s) dia(s) da ação 

 Preencher os relatórios de avaliação, quando solicitados 

 Assumir os compromissos com o trabalho designado 

 Respeitar as informações confidenciais 

 Informar com antecedência quando estiver impossibilitado de atender um compromisso 

 

 

Redes Locais de Voluntariado 

As Redes Locais são compostas por Colaboradores voluntários (com aprovação do gestor direto), 

que de alguma forma, possuem atividades relacionadas à Cidadania Corporativa e/ou forte 

identificação e engajamento com o tema.  

Compete às Redes Locais: 

 Estimular a ação social e o trabalho voluntário em sua respectiva localidade 

  Orientar os voluntários de sua região garantindo a participação e o cadastro de todos os 

interessados na Plataforma Online 

  Estar familiarizado com a Política de Voluntariado e ferramentas do Programa  

http://www.siemens.com.br/voluntariado


 

Unrestricted 

  Reunir-se periodicamente com o Coordenador de Voluntários, para compartilhar 

experiências e sugestões de melhoria  

  Participar das capacitações oferecidas eventualmente pela Fundação Siemens ou Siemens 

Brasil 

As áreas da empresa que tiverem interesse, também podem sugerir projetos de voluntariado através 

da plataforma online. A gestão do projeto, no entanto, é de responsabilidade do próprio 

departamento proponente, sendo necessária indicação de um “gestor do projeto” que responderá em 

nome do grupo. A Siemens Fundação e a Rede Local proverá apoio técnico sempre que necessário. 

 

Coordenador de Voluntários 

O Coordenador de Voluntários possui papel de facilitador, tendo como principal responsabilidade, 

promover o desenvolvimento dos voluntários e garantir o bom funcionamento do Programa. 

Compete ao Coordenador de Voluntários: 

 Gerenciar o Programa de Voluntariado, juntamente à Fundação e as Redes Locais  
 Oportunamente diagnosticar as necessidades da comunidade, em parceria com as Redes 

Locais, visando uma evolução gradual de maturidade do Programa  
 Atuar como ponto de apoio e orientação às Redes Locais e aos Colaboradores Voluntários 
 Promover a capacitação (política e outras especificas conforme necessidade) das Redes 

Locais e dos Colaboradores Voluntários 
 Apresentar e buscar aprovação do orçamento anual do Programa de Voluntariado Siemens 
 Buscar parcerias para os projetos desenvolvidos, em conjunto com Redes Locais e 

voluntários 
 Desenvolver possíveis atividades/projetos para o engajamento dos voluntários 

 Realizar reuniões periódicas com as Redes Locais 
 Valorizar e reconhecer os voluntariados e as Redes Locais 

 

Siemens Fundação Brasil  

A Siemens Fundação Brasil é, preferencialmente, a instituição parceira na viabilização do Programa 

de Voluntariado Siemens Brasil, promovendo apoio para o desenvolvimento das ações.  

Para ações voluntárias de projetos da Fundação, a mesma será responsável pelo ciclo completo de 

gestão do projeto. Isso significa que, nesses casos, ela responde por todas as etapas em termos 

operacionais e técnicos, contato direto com as instituições beneficiárias, além do apoio financeiro. 

Para ações voluntárias propostas e desenvolvidas por colaboradores, a Fundação proverá suporte 

técnico e acompanhamento mais próximo quando for necessário. Nada impede que o projeto passe a 

ser administrado pela Fundação, futuramente. 

 

Parte III – Projetos de Voluntariado 

 

Os Projetos de Voluntariado deverão ser submetidos na Plataforma Online no menu Ações, através 

do ícone “publicar ações” através de três públicos distintos (Siemens Fundação, Siemens e 

Colaborador), atendendo aos critérios de gestão determinados abaixo: 

Siemens Fundação Brasil: Projetos de voluntariado pertencentes à Siemens Fundação Brasil, já 

existentes ou a serem implementados, estão disponíveis na plataforma online a todos os 

Colaboradores interessados. A gestão dos projetos será de responsabilidade da Fundação Siemens, 

com suporte das Redes Locais. 
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Siemens: As áreas da empresa que tiverem interesse, também podem sugerir projetos de 

voluntariado através da plataforma online. A gestão do projeto, no entanto, é de responsabilidade do 

próprio departamento proponente, sendo necessária indicação de um “gestor do projeto” que 

responderá em nome do grupo. A Siemens Fundação e a Rede Local proverá apoio técnico sempre 

que necessário.  

Colaborador: Existe ainda, a possibilidade de um só funcionário sugerir projetos, atividades e/ou 

ações de voluntariado na plataforma online, desde que o próprio comprometa-se com a gestão do 

mesmo. A Siemens Fundação e a Rede Local proverá apoio técnico sempre que necessário. 

É importante considerar ainda que para os projetos sugeridos pela Siemens e pelos Colaboradores: 

 Os mesmos serão avaliados pela Siemens Fundação e Redes Locais e aprovados seguindo 

as diretrizes estratégicas da Fundação 

 O apoio por parte da Fundação é apenas e tão somente técnico. Outro tipo de suporte será 

avaliado caso a caso, em conjunto com o gerente de Cidadania Corporativa. 

 Os mesmos deverão reportar suas ações e resultados à Fundação, sempre que solicitado.  

 

Parte IV – Legislação e Documentação 

 

Lei do Voluntariado 

A Lei do serviço voluntário nº. 9.608 de 18.02.1998, considerada um avanço significativo para o 

desenvolvimento do voluntariado no Brasil, caracteriza como trabalho voluntário 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 de mutualidade.  

A Lei do Voluntariado está disponibilizada no ANEXO II. 

  

 

 

 

 

 

Termo de Adesão 

O Termo de Adesão ao trabalho voluntário, presencial ou à distância, é requisito legal estabelecido 

pela Lei 9.608/98 para que o trabalho voluntário seja realizado. É um contrato que deve ser assinado 

pelas partes interessadas, voluntário e instituição social, e nele estão descritas as condições e objeto 

do trabalho. 

É obrigatório que os Colaboradores assinem o Termo de Adesão após a realização do treinamento 

online ou presencial e antes da ação voluntária.  



 

Unrestricted 

Toda e qualquer atividade de voluntariado deve ser autorizada pelo gestor direto e pela Fundação 

Siemens, portanto, a assinatura de ambos é obrigatória. 

O Termo deve ser entregue (digitalizado ou físico) aos representantes de sua Rede Local, ou 

diretamente ao Coordenador de Voluntários. Uma cópia do documento deverá permanecer com o 

voluntário.  

O modelo de Termo de Adesão encontra-se no ANEXO III e ANEXO IIIb (para Terceiros). 

 

Termos de Desligamento 

Apesar de não estar previsto na Lei do Serviço Voluntário muitas vezes o voluntário não se adapta 

ao programa. É importante auxiliá-lo, sugerindo um tipo de trabalho mais adequado a suas 

capacidades. Podem ainda existir razões de maior peso e importância como motivos éticos e morais 

como divulgar informações confidenciais, ofensa grave a outros voluntários ou a funcionários, etc. 

Além disso, muitas vezes o voluntário precisa se ausentar temporariamente por motivo de doença ou 

viagem. 

O desligamento pode ser provisório ou definitivo, mas é importante que seja documentado, 

utilizando:  

 Termo de Desligamento (pela Instituição) – ANEXO IV 

 Termo de Desligamento (pelo Voluntário) – ANEXO IVb 
 

O voluntário deve sempre procurar o Coordenador de Voluntários para receber as orientações 

necessárias relativas ao desligamento.  

O Termo deve ser entregue (digitalizado ou físico) aos representantes de sua Rede Local, ou 

diretamente ao Coordenador de Voluntários. Uma cópia do documento deverá  permanecer com o 

voluntário.  

 

Parte V – Plataforma Online 

 

Para sustentar as ações planejadas e gerenciar os voluntários, o Programa de Voluntariado Siemens 

conta com uma Plataforma Online, dentro do ambiente da intranet da Siemens, desenvolvida pela 

área de Comunicação Corporativa.  

A plataforma contêm informações sobre o trabalho de voluntariado no Brasil e no mundo e um 

espaço para os voluntários Siemens trocarem impressões, experiências, sugestões, etc.  

UNIDADES FABRIS E EMPRESAS CONTROLADAS 

Nas unidades fabris, onde muitos dos funcionários não têm acesso ao computador, ou em empresas 

controladas onde não há acesso ao ambiente Siemens: 

 Os meios de divulgação do Programa de Voluntariado serão adaptados à cada localidade 

 Os representantes da Rede Local são pontos focais para os interessados em participar do 

Programa, devendo auxiliá-los no momento da inscrição e assinatura do Termo de Adesão 



 

Unrestricted 

 O treinamento da Política de Voluntariado será realizado pelo representante das Redes 

Locais, em data e horário previamente acordado com os participantes e sua respectiva 

gerência  

 

Parte VI – Despesas e Recursos Disponíveis 

 

Toda e qualquer despesa referente ao trabalho voluntário desempenhado, assim como a utilização 

de recursos físicos internos da empresa deverá ser acordado com a respectiva área do colaborador 

voluntário. 

É importante retificar que o serviço voluntário não gera nenhum direito trabalhista ou previdenciário 

ao colaborador voluntário. 

 

Parte VII – Procedimentos de Segurança 

 

Para toda e qualquer atividade de voluntariado dentro do Programa de Voluntariado Siemens, será 

necessário visita da equipe da EHS ao local, com o objetivo de apontar os cuidados necessários 

antes da realização da ação. Alem disso, é necessária formalização de instruções prévias aos 

Colaboradores que realizarão a ação no local.  

Não serão toleradas desobediências às instruções fornecidas pela equipe do EHS. Eventual 

desobediência poderá provocar o desligamento do colaborador infrator do respectivo projeto. 

 

Parte VIII – Utilização do Horário de Trabalho para Realização de 

Atividades Voluntárias 

 

A utilização do horário de trabalho para a realização de atividades voluntárias, treinamento, reuniões 
de planejamento e organização ocorrerá somente com aprovação prévia do gestor direto. 

 

É recomendada, em alinhamento com o corpo diretor da empresa, dedicação média de 8 horas por 
ano, dentro do horário de trabalho, para a realização das atividades voluntárias oferecidas pelo 
Programa. 
 

 

Parte IX – Fluxograma  

 

Com o objetivo de sanar eventuais dúvidas sobre as etapas do processo de gerenciamento do 

Programa de Voluntariado, criou-se um Fluxograma, presente no ANEXO V, onde as atividades de 

cada ator envolvido estão claramente expressas. 
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Parte X – Anexos 

Anexo I – Matriz de Priorização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-) Atividades Voluntárias

voltadas para Tecnologia

2-) Investimento Social 

Privado

Eficiência Energética

Redução de CO2

Acesso a tecnologias que

proporcionem melhores

condições de vida

1-) Atividades voluntárias

voltadas para o tema de 

educação

2-) Investimento Social 

Privado

1-) Transferência de 

conhecimento (Ex.Aulas)

2-) Outras atividades em

escolas (Ex.Reformas)

Aulas com aplicações

sustentáveis Siemens

(Ex. MBA de Eficiência

Energética)

Colaboradores

(Siemens)

Comunidade

Clientes

(Portfolio)

Educação (80%) Tecnologias Básicas (20%)

Siemens Fundação*

S
ta

k
e
h

o
ld

e
rs

*Exceções deverão ser aprovadas pelo gerente de Cidadania Corporativa
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Anexo II – Lei do Voluntariado 
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Anexo III – Termo de Adesão 

 
Programa de Voluntariado Siemens 

Termo de Adesão 

 

Nome do Voluntário: 
  

Endereço: 
 

RG: CPF: 

Descrição da atividade: 
 

Horário: 
Data / Dias da semana: 
 

Local: 

 
CONDIÇÕES GERAIS: 

 
1. O trabalho voluntário a ser desempenhado, de acordo com a Lei nº 9608 de 18/02/98 é 
atividade não remunerada, com finalidades educacionais, e não gera vínculo empregatício 
nem funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins. 
 
2. O voluntário aceita desenvolver as atividades voluntárias seguindo as diretrizes e 
orientações presentes na Política Corporativa de Voluntariado devendo apresentar-lhe na 
periodicidade que vier a ser definida pela instituição. O voluntário declara, ainda, que leu, 
entendeu e concorda com os termos da Política Corporativa de Voluntariado da Siemens. 
 
3. O voluntário declara não ter sido obrigado ou forçado por seu empregador, direta ou 
indiretamente, a participar das atividades voluntárias promovidas pela Siemens Fundação. 
 
4. O voluntário declara estar ciente da legislação específica sobre Serviço Voluntário e 
aceita atuar como Voluntário nos termos do presente Termo de Adesão. 
 
 
 
São Paulo, ________________________________. 
 
 
 

 

Voluntário(a) 

 
 

 Siemens Fundação Brasil 
 
 

GESTOR: 
Nome: 
RG:  
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Anexo IIIb – Termo de Adesão  

 

Programa de Voluntariado Siemens 

Termo de Adesão para Terceiros 

 

Nome do Voluntário: 
  

Endereço: 
 

RG: CPF: 

Descrição da atividade: 
 

Horário: 
Data / Dias da semana: 
 

Local: 

 
CONDIÇÕES GERAIS: 

 
1. O trabalho voluntário a ser desempenhado, de acordo com a Lei nº 9608 de 18/02/98 é 
atividade não remunerada, com finalidades educacionais, e não gera vínculo empregatício 
nem funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins. 
 
2. O voluntário aceita desenvolver as atividades voluntárias seguindo as diretrizes e 
orientações presentes na Política Corporativa de Voluntariado devendo, ainda, 
apresentar-lhe na periodicidade que vier a ser definida pela instituição. 
O voluntário declara, ainda, que leu, entendeu e concorda com os termos da Política 
Corporativa de Voluntariado da Siemens. 
 
3. O voluntário declara não ter sido obrigado ou forçado por seu empregador, direta ou 
indiretamente, a participar das atividades voluntárias promovidas pela Siemens Fundação. 
 
4. O voluntário declara estar ciente da legislação específica sobre Serviço Voluntário e 
aceita atuar como Voluntário nos termos do presente Termo de Adesão. 
 
 
 
São Paulo, ________________________________. 
 
 
 
 

 

Voluntário(a) 

 
 

Siemens Fundação Brasil 

 

 
 

Gestor Direto (Empresa Prestadora de Serviço) 

 
 

Responsável pela Contrato com a Empresa 
Prestadora de Serviço 



 

Unrestricted 

Anexo IV – Termo de Desligamento 

 

 
Programa de Voluntariado Siemens 

Termo de Desligamento 
Solicitado pela Instituição 

 

 

Nome do Voluntário: 
  

RG: CPF: 

 
 
A Siemens Fundação solicita o desligamento de (NOME DO VOLUNTÁRIO) 

 
Motivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento cancela automaticamente o Termo de Adesão. 
 
 
São Paulo, ________________________________. 
 
 
 

 

Voluntário(a) 

 
 

Siemens Fundação Brasil 
 
 

GESTOR: 
Nome: 
RG:  
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Anexo IVb – Termo de Desligamento 

 

 
Programa de Voluntariado Siemens 

Termo de Desligamento 
Solicitado pelo voluntário 

 

Nome do Voluntário: 
  

RG: CPF: 

 
 
Eu, (NOME DO VOLUNTÁRIO), voluntário pela Siemens Fundação, solicito o desligamento 
do Programa de Voluntariado Siemens. 

 
Motivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento cancela automaticamente o Termo de Adesão. 
 
 
São Paulo, ________________________________. 
 
 
 

 

Voluntário(a) 

 
 

 Siemens Fundação Brasil 
 
 

GESTOR: 
Nome: 
RG:  
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Anexo V – Fluxograma 

 

            

Instituições 

Colaborador

Comitê Local

Gestor

Fundação Siemens

EHS 

(Safety)

Manifesta interesse 
em apoiar instituição 

como voluntário 

Orienta submissão do 
projeto na Plataforma 

Online

Avalia projeto ,
juntamente com o 

Comitê local
Aprova projeto

Submete projeto na 
Plataforma Online

Formaliza e divulga 
projeto localmente

Acessa portal online e 
inscreve-se no projeto 

desejado

Auxilia nas inscrições 
de pessoas que não 
possuem acesso à 
plataforma online

Confirma inscrições  e 
fornece instruções de 

próximos passos

Recebe treinamento
básico da Política e 

assina
do Termo de Adesão 

Assina Termo de 
Adesão 

Assina Termo de 
Adesão

Visita ao local e 
parecer de segurança à 

Fundação

Realiza treinamento
específico 

Realiza ação e 
preenche relatório de 

feedback

Recebe relatório 
feedback para 

conhecimento e 
confirma 

Analisa feedback

Feedback instituição

Armazena informação 
para reporte e 

melhorias

Projetos/Iniciativas submetidas pelos funcionários

Projetos da Fundação Siemens ou  de Cidadania Corporativa  disponíveis na Plataforma  Online

Treinamento
específico
necessário?

SIM

NÃO


