Solução na medida
certa para seus Projetos

Uma das certificações mais reconhecidas internacionalmente é a do PMP
(Project Management Professional), atestando que o Gerente de Projetos
certificado trabalha alinhado às melhores práticas de Gerenciamento de Projetos
existentes no mundo e apresentadas pelo PMI (Project Management Institute),
por meio de seu guia de conhecimentos, o PMBOK (Project Management Body of
Knowledge). A certificação PMP é cada vez mais valorizada no mercado, o que
aumenta significativamente a empregabilidade dos profissionais. A empresa que
possui Gerentes de Projetos certificados PMP é reconhecidamente melhor
posicionada em licitações e concorrências. Empresas de grande porte já exigem
a certificação PMP de seus gestores e parceiros.

Apresentar o programa do curso preparatório para a certificação PMP. Os participantes
do curso conhecerão os processos do PMBOK nos 5 grupos de processos e nas 10 áreas
de conhecimento, o código de ética e conduta profissional.
Profissionais que buscam aumentar seu desempenho e empregabilidade na área de
gerenciamento de projetos com a certificação PMP, podendo ser de nível médio ou
superior.

Os treinamentos poderão ser desenvolvidos In Company, atendendo às necessidades
específicas das empresas, bem como em locais de fácil acesso para atender à demanda
de um público em geral.
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40

horas

Aula 01 - Processo de Certificação, Introdução,
Influências Organizacionais e Ciclo
de Vida do Projeto
Aula 02 - Influências Organizacionais e Ciclo
de Vida do Projeto, Processos de
Gerenciamento de Projetos e Código
de Ética e Conduta Profissional
Aula 03 - Gerenciamento da Integração
Aula 04 - Gerenciamento do Escopo e do Tempo
Aula 05 - Gerenciamento do Tempo e dos Custos
Aula 06 - Gerenciamento da Qualidade e
dos Recursos Humanos
Aula 07 - Gerenciamento das Comunicações
e dos Riscos
Aula 08 - Gerenciamento das Aquisições e
das Partes Interessadas
Aula 09 - Simulado de 100 questões e correção
Aula 10 - Simulado de 100 questões e correção
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Petrobras, Vale, Arcelor Mittal,
Governo do ES, Sebrae, IFES,
Cesan, Aracruz Celulose,
Veracel, Andritz , Energisa,
MMozine, Frioar, Banestes,
Grupo Águia Branca, Chocolates
Garoto, Logictel, Concremat,
Progen, Construtora Canal,
Elkem, Dedini, Accenture, Rede
Gazeta, Multi Scan, autônomos,
estudantes, etc.
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