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 Fala do Presidente

Luiz Henrique Souza, PMP
Presidente do PMI Rio

É com muita satisfação que apresentamos a nossa

Newsletter do PMI Rio em mais uma edição! Ela é

feita para você que faz parte de nossa comunidade

de Gerenciamento de Projetos. Alinhamos aqui um

misto de notícias do nosso PMI Rio e de informações,

dicas e colunas bem interessantes, onde queremos

cada vez mais a sua participação. Aprimorarmos

nossa conexão. Trabalhamos muito para trazer o

melhor conteúdo aos nossos leitores. Fique à vontade

para contribuir com suas ideias e propostas,

conectando-se conosco como coautores e parceiros.

Nessa edição, apresentamos novos conceitos, aplicações e ferramentas como a

Matriz de Eisenhower, destaque da coluna do Especialista Responde, e alinhado

a isso, na sessão de dicas de livros, você pode conferir sobre Mapeamento do

Fluxo de Valor. Preparamos esses assuntos e muito mais para que você reflita e

atue estrategicamente e entregue mais valor para a sua organização.  Além

disso, a newsletter desse mês traz uma grande oportunidade para a

comunidade de gerenciamento de projetos na sessão de Artigos do PMI. 

Confira todas as sessões e participe, nosso canal aberto está aqui para nos

falarmos, entre em contato conosco newsletter@pmirio.org.br.

 Coisas boas acontecem quando você se junta ao PMI!

 

 Desejo a todos uma ótima leitura.

 Seja bem-vindos!
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De 2015 em diante, com minha mudança de mentalidade em olhar para projetos com uma
visão mais criativa e buscando gerar soluções de forma colaborativa, iniciei minha trajetória
no universo de projetos, já utilizando uma abordagem ágil e com busca da inovação. Meu
objetivo é gerar valor, tanto para clientes, quanto para parceiros e também para as
organizações e pessoas que tenho relacionamento. O que destaco em minha carreira é a
mentalidade de buscar constantemente o aprendizado, e não falo só de cursos, falo também
de livros, artigos, podcasts, vídeos, filmes e experiências, pois o maior aprendizado é
conquistado com a prática.

Para trabalhar com projetos com foco em inovação é importante a aplicação de métodos,
conhecer das práticas mais atuais na condução dos projetos, mesclar com abordagens ágeis
para que a entrega de valor seja constante, conhecer de frameworks e abordagens cocriativas
como as abordagens de design aplicadas ao modelo de negócio corporativo e, acima de
tudo, ter curiosidade para continuar se atualizando e aprendendo.

Em minha experiência, juntando a parte tecnológica com a parte de inovação, que muitas
vezes se misturam, é preciso conhecer o momento profissional que estamos e o momento de
maturidade da organização em que está atuando. Tirar lições desse processo, buscar novos
modelos, exercitar a empatia e sempre envolver pessoas é uma das grandes lições que
aprendi em minhas experiências.

Ser voluntário do PMI-RIO é um privilégio, pois é um local de grandes oportunidades,
aprendizado na prática e networking de alto nível. Estou colocando em prática minhas ideias
e estamos com uma boa resposta, o ambiente de voluntários no PMI é muito rico, pessoas
incríveis e com grande nível de conhecimento e experiência. Meu papel é levar a equipe com
foco em gerar inovação, gerar valor, sempre em equipe e de forma colaborativa. Realmente,

boas coisas acontecem quando estamos envolvidos com o PMI.

Iniciei minha carreira profissional na área de TI, minha
formação foi toda com base em tecnologia: ensino
técnico, bacharel e MBA. No início segui o plano dessa
carreira, em 2006 iniciei como estagiário e suporte
técnico em uma corretora de ações, desenvolvedor de
sistemas e como administrador da infraestrutura de redes
e servidores. A experiência de atender aos usuários
resolvendo problemas específicos, fez com que eu visse
um outro lado da carreira, algo não tecnológico,

necessário para meu contexto na época, o
relacionamento pessoal. Comecei a estudar sobre esse
tema e cheguei em assuntos como o da criatividade e de
técnicas de colaboração com foco em resolução de
problemas. Uma das ferramentas que encontrei foi a
abordagem chamada Design Thinking e, mesmo com
competências técnicas, coloquei em prática para validar
e para gerar aprendizado.

Conversando com os voluntários

Felipe Nascimento
Head de Inovação voluntário do PMI-Rio

(equipe do evento 4ªPMI).
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O especialista responde

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing

Matriz de Eisenhower

Você já ouviu falar na Matriz de Eisenhower? Trata-se
de uma das melhores ferramentas para priorização
de tarefas e carga de trabalho. Seu nome é uma
homenagem a Dwight D. Eisenhower, um general de
cinco estrelas e o 34º presidente dos Estados Unidos.
Eisenhower era conhecido por seus incríveis níveis de
produtividade. 

Empresas e indivíduos podem usar a matriz de
Eisenhower para planejar, delegar, priorizar e agendar
tarefas diárias ou semanais. Ao atribuir tarefas a um
dos quatro quadrantes abaixo, você pode determinar
a urgência delas e descobrir como lidar com elas de
maneira apropriada:

Primeiro quadrante: urgente e importante (tarefas a serem concluídas
imediatamente), estas são tarefas para “fazer primeiro” que são vitais e devem ser
resolvidas o mais rápido possível. Elas são, normalmente, solicitações de última
hora que surgem devido a circunstâncias imprevistas. Geralmente, tarefas como
esta devem ser concluídas imediatamente ou no mesmo dia. Exemplos incluem
cobrir um projeto para um colega doente ou lidar com uma emergência
imprevista, como uma interrupção da cadeia de suprimentos.

Segundo quadrante: importante, mas não urgente (tarefas a agendar para mais
tarde), estas são metas/tarefas de longo prazo que são importantes, mas não têm
um prazo particularmente rígido, por isso, você pode programá-las para conclusão
posterior. Exemplos incluem a obtenção de uma qualificação profissional ou
planejamento para a meta de negócios de longo prazo, como redução de
orçamento.

Terceiro quadrante: urgente, mas não importante (tarefas para delegar a outra
pessoa), estas tarefas precisam ser concluídas imediatamente, mas podem não ser
importantes o suficiente para exigir sua atenção, o que significa que podem ser
delegadas a outros membros da sua equipe. Exemplos incluem trabalho rotineiro
ou longas reuniões/chamadas telefônicas sem um propósito claro.
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O especialista responde

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing

Quarto quadrante: nem urgente nem importante (tarefas a serem eliminadas),
estas tarefas são uma distração e devem ser evitadas, se possível. Em muitos casos,
você pode simplesmente ignorar ou cancelar esses tipos de tarefas. Exemplos
incluem atividades sociais ou pausas para chá/café desnecessariamente longas.

Simplificando, usar a matriz Eisenhower pode ajudá-lo a visualizar suas tarefas
dentro do contexto de importância e urgência. Quando você começa a pensar
sobre sua carga de trabalho nesses termos, é muito mais fácil garantir que as
tarefas mais importantes sejam priorizadas e concluídas o mais rápido possível.

voltar



Dicas de livros de GP

Compre o livro

Faça o download do primeiro capítulo

Janaina Lamas Filgueiras
GP de Comunicação e Marketing

E se você e sua liderança estivessem realmente alinhados
sobre a melhor forma de entregar valor ao cliente? Sim, é
possível. Você precisa ler o livro Value Stream Mapping -

How to Visualize Work and Align Leadership for
Organizational Transformation. O Mapeamento do Fluxo
de Valor (Como visualizar o trabalho e alinhar a liderança
para a transformação organizacional).

Faço um desafio para você: Leia o livro e compartilhe uma lição aprendida usando a
#newsletterpmirio nas redes sociais. Vamos?!

O propósito e os benefícios do mapeamento do fluxo de valor - e as armadilhas potenciais a
serem evitadas.
O que você pode esperar obter da análise do fluxo de valor e com que rapidez.

O nível de envolvimento que os líderes seniores precisam ter e por quê.

Funções e responsabilidades de liderança no processo de transformação.

Aqui, é o foco principal e uma metodologia essencial, é uma abordagem comprovada para
ajudá-lo a visualizar e resolver desconexões, redundâncias e lacunas em seu sistema de entrega
de valor. Mais do que apenas uma ferramenta para eliminar o desperdício operacional, o
mapeamento do fluxo de valor é um meio altamente eficaz de transformar o pensamento da
liderança, definir estratégias e prioridades e criar um fluxo de trabalho centrado no cliente.

 

O livro é um guia detalhado e os especialistas em melhoria de desempenho de negócios Karen
Martin e Mike Osterling apresentam uma maneira prática de compreender profundamente
como o trabalho é executado em diferentes etapas incluindo todos os aspectos como a
psicologia da mudança, liderança, criação de equipes, construção de consenso e
desenvolvimento de um movimento para a mudança. E você vai aprender: 
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Conheça o  PMI-RIO

O PMI-RIO através da sua diretoria e também do programa de

“Compliance” decidiram instituir duas novas áreas ligadas à presidência

do capítulo para responder à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).  

A primeira área é a de privacidade de dados, responsável por

estabelecer e validar os requisitos da gestão e manipulação  de dados

pessoais e dados pessoais sensíveis no capítulo, trabalhar como

principal  canal de comunicação para titulares dos dados e também

para ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).

A segunda área será o SGSI (Sistema de Gestão de Segurança da

Informação) responsável pelo  desenvolvimento e implementação de

controles que colaborem na prevenção, resposta e resolução de

incidentes que possam comprometer a confidencialidade, integridade

ou disponibilidade dos nossos dados. 

A área de privacidade terá um relacionamento forte com “Compliance”,

colaborando para um programa mais extenso; e a área de SGSI (Sistema

de Gestão de Segurança da Informação) terá um relacionamento muito

forte com o Comitê de Tecnologia e Inovação, em virtude da

necessidade de implementação de novos controles que objetivam

garantir a segurança da informação no nosso capítulo. 

Voluntários e membros filiados ao PMI sempre receberão notícias

desses programas através do nosso projeto de conscientização.
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Marcelo Furtado 
VP de Eventos e CISO PMI RIO

PMI RIO em conformidade com a LGPD



Destaques de eventos do PMI Rio
A 4ª PMI de novembro irá tratar a

respeito da nova estrutura, novos

conteúdos e os impactos da 7ª edição do

PMBOK. Venha com a gente para esse

evento e conheça mais a respeito das

mudanças nessa nova edição com os

palestrantes Robson Camargo e André

Ricardi.

Anota aí: dia 03 de novembro às 19 horas

Inscreva-se
 

As inscrições para o 19º Ciclo do Programa de Mentoring do PMI Rio estão

abertas! ⠀

Se você está procurando por mentoria em Gerenciamento de Projetos esta é a

sua vez de participar do Programa de Mentoring do PMI Rio! 

O Mentoring é uma espécie de tutoria em que um profissional sênior e mais

experiente compartilha conhecimentos e experiências para o desenvolvimento

de carreira de profissionais menos experientes. Então, aproveite essa

oportunidade para desenvolver suas habilidades em Gerenciamento de Projetos

e crescer profissionalmente. 

voltar
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Destaques de eventos do PMI Rio

No dia 21 de outubro aconteceu o Webinar

com o tema Storytelling – a prática de saber

se comunicar bem através de uma história. 

Nesse evento, a palestrante Suzana

Fernandes mostrou que uma narrativa deve

ser bem articulada, com começo,

desenvolvimento e conclusão específico, e

que de alguma forma capture o público,

seja pela história, pelas imagens, pelo

conteúdo e por impactos. Tem alguma

dúvida de que esse evento foi um sucesso? 
 

voltar

Confira a agenda de eventos em nosso site e fique
por dentro de  todas as nossas programações! 

Agenda de eventos

https://www.pmirio.org.br/agenda


Interior Conectado

Foi realizada no último de 29 de setembro a 6ª edição do Encontro de

Gerenciamento de Projetos do Norte Fluminense, que neste ano trouxe o

tema Nova realidade para o Norte do Estado.

Esse é um evento mais que tradicional na região, realizado pelo Núcleo do

Norte Fluminense do PMI-RIO, cuja primeira edição aconteceu em 2009.

Neste ano o evento contou com a presença de mais de 30 participantes, e

com palestras de referência para a Região Norte do estado do Rio de Janeiro.

O evento teve como um dos palestrantes o Sr. Cláudio Kuyven que ministrou

uma palestra sobre Contratos de partilha de produç ão (CPP): um oceano de

novos projetos do Pré-sal, que trouxe como exemplo o CPP do Campos de

Búzios que gerou mais de R$ 68 bilhões para a União em bônus de

assinatura. 

Também participaram do evento os senhores Vitor Vargas e Mauro Destri,

que trouxeram o tema Descomissionamento de Unidades de Produção, com

informações sobre o arcabouço legal de ANP (Agência Nacional de Petróleo)

e outros órgãos e sobre uma metodologia inovadora para o gerenciamento

de projetos desta natureza.

Núcleo Norte Fluminense do PMI-RIO realiza mais um
evento de muito sucesso
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Cláudio Kuyven Mauro Destri  Vitor Vargas



Interior Conectado

As palestras foram seguidas de uma mesa redonda contando com todos os

participantes para tratar sobre Petróleo e outras matrizes energéticas.

Para encerrar com chave de ouro o evento, foi realizada uma sessão de

Networking para troca de experiência entre os participantes. 

Nossos agradecimentos aos voluntários que ajudaram na organização, às

instituições educacionais (UCAM, ISECENSA, IFF, UFF Rio das Ostra e Estácio

de Sá) que ajudaram na divulgação do evento e, finalmente, aos

patrocinadores do evento: Plínio Bacelar/Proteus, Goldratt Consulting e

Tecman.

Patrocinadores do evento:

voltar

Com certeza esse foi mais um evento de sucesso
do Núcleo Norte Fluminense do PMI-RIO e outros

estão por vir!!!



Artigos do PMI

O objetivo desse artigo intitulado "Otimização do Ciclo de Vida Tradicional Utilizando
Práticas Ágeis nos Processos da Construção Civil" é sugerir a implementação de práticas
baseadas na Mentalidade Ágil em projetos de construção civil cujos Ciclos de Vida
Tradicionais (baseados em planos) usualmente são adotados. Para tanto, foram
estudados os conceitos dos Ciclos de Vida através de leitura de Guias, Artigos e
participação em Workshops. 

O objetivo principal é encontrar a melhor abordagem a ser utilizada na construção civil
de forma a alavancar resultados. Com base neste estudo, concluiu-se que o Ciclo de
Vida Híbrido é a melhor opção, sempre que possível, por utilizar o que mais agrega
valor de cada tipo de abordagem.

Ficou interessado? Leia o que o trabalho vem a propor. O que esse artigo lhe gera de
insight? Converse com a autora. Interaja! Confira um trecho do artigo abaixo e leia na
íntegra no Blog do PMI: 

 

Leia o artigo completo

Caren Pascoli Machado
Gerente de Projetos

O artigo desta edição é parte do programa de

Mentoring do PMI Rio da mentorada Caren Pascoli

Machado sob orientação da mentora Karolina

Poznyakov. 

Caren Pascoli Machado é Gerente de Projetos. Atua

em diversas frentes e tipos de empreendimentos

sempre de grande complexidade justificados tanto

pelo porte, como Shopping Centers e Refinarias,

quanto pela quantidade de projetos simultâneos

dividindo recursos (programas de construção da área

de varejo).
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https://www.pmirio.org.br/post/172/?o-impacto-da-supply-chain-em-projetos-complexos.html
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Artigos do PMI

Confira o edital 

Inscreva-se

O prêmio reconhece a importância da pesquisa acadêmica e dos
artigos para a criação e disseminação de conhecimento no campo
do gerenciamento de projetos.

A premiação está voltada para o público acadêmico do estado do
Rio de Janeiro (professores, pesquisadores, alunos de graduação e
pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu) e profissionais que
atuam com Gerenciamento de Projetos, que buscam estabelecer
contato entre a prática e a teoria nesta área. Ficou interessado (a)?

Saiba todas as informações no edital e participe!

O próximo artigo premiado pode ser o seu!

Já pensou em ter seu artigo premiado pelo PMI Rio? 
 

voltar

https://www.pmirio.org.br/post/172/?o-impacto-da-supply-chain-em-projetos-complexos.html
https://www.pmirio.org.br/post/172/?o-impacto-da-supply-chain-em-projetos-complexos.html
https://www.pmirio.org.br/post/172/?o-impacto-da-supply-chain-em-projetos-complexos.html
https://tinyurl.com/h66pzt34
https://www.pmirio.org.br/uploads/tinymce/files/Edital%20Submiss%C3%A3o%20Evento%20Pr%C3%AAmio%20Artigo%20do%20Ano%202020%20r1a%20-%20PMI%20Rio%20Volunt%C3%A1rio%20Filia%C3%A7%C3%A3o.pdf


 Top Trends de projetos

Virtual Experience Series 2021
Quer ter uma experiência virtual e se conectar com oportunidades de uma maneira única? O PMI lançou
nos dias 06 e 07 de outubro a experiência de uma feira virtual e deixou disponível até Janeiro de 2022 o
acesso remoto às palestras e eventos que ocorrerão. O acesso é gratuito para filiados ao PMI e membros
certificados podem ganhar 25 PDUs. Quer saber mais, acesse o link abaixo:

2021 Gartner Market Guide for Enterprise Agile Frameworks
Você sabia que em fevereiro deste ano o Project Management Institute foi reconhecido como

fornecedor representante no 2021 Gartner Market Guide? Se você ainda não sabia e não baixou,

obtenha sua cópia do relatório do Guia de mercado do Gartner para Enterprise Agile

Frameworks para saber mais sobre o mercado ágil. Fique atento para as próximas publicações. 

 Saiba mais!

 Saiba mais!

Micro-Credentials
Procurando uma maneira de destacar sua experiência? As micro-credenciais PMI são a sua

solução. Com foco em conjuntos de habilidades específicas, essas ofertas do PMI ajudam você a

aprender, testar e ganhar um distintivo digital em uma fração do tempo. Adicione o emblema

ou badge ao seu perfil digital e mostre sua conquista.

 Saiba mais!

Agile Hybrid Project Pro Micro-Credential
Esse é o nosso quarto destaque, agora que você já sabe que existe essa possibilidade de realizar
certificações rápidas que atestam o seu conhecimento sem necessidade de inscrição, concluindo
apenas o curso on-line sob demanda com aproximadamente 6½ horas para ganhar 13 PDUs para
manter a certificação PMI. Passe na avaliação online e adicione o emblema do Agile Hybrid Project
Pro ao seu perfil. Não há necessidade de renovar. Basta adicionar o crachá digital ao seu perfil e
currículo para destacar suas habilidades e versatilidade em ambientes ágeis e híbridos. 

O PMI está com uma oferta válida até dia 31 de dezembro com 20% de desconto. Acesse e saiba
mais informações.

 Saiba mais!
STRATEGY@WORK - Embracing and Leading Perpetual Transformation
Você é líder e atua de forma estratégica na sua empresa? Junte-se a executivos globais e líderes de

organizações da classe mundial para um intercâmbio liderado por especialistas em estratégia,

liderança e transformação. A programação é para 28 e 29 de Outubro, mas o evento que contará com

palestras, workshops e painéis de discussão estará disponível até 30 de Janeiro de 2022

 Saiba mais!
voltar
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Café & Projetos:

Mestre Marcantonio, que satisfação poder conversar com
você sobre esse tema que é fundamental para todos nós.
Como você define a gestão de riscos de forma
descomplicada?

 

Marcantonio Fabra:

Gestão de riscos é, basicamente, antever as situações que
podem impactar o projeto e prever ações para elas antes que
aconteçam. 

Os riscos corporativos são aqueles que podem trazer
impactos na organização e a gestão de riscos corporativos
consiste em antever eventos que podem afetar a empresa e
prever ações para eles antes que aconteçam. 

Café & Projetos:

Realmente uma definição bem objetiva de gestão de riscos.
Marcantonio, você tem algum exemplo de gestão de riscos
na vida pessoal?

Marcantonio Fabra:

Nas viagens com a família, por exemplo, sempre me
preocupo em antever problemas. Qualquer viagem levo
sempre vários planos de contenção, gatilhos para identificar
quando um risco ocorre e procuro sempre administrá-los.
Outro ponto interessante é gerenciar as oportunidades, ou
seja, analisar condições que podem trazer economias de
tempo, de custos ou qualquer tipo de benefício quando
ações de resposta são realizadas oportunamente.

Café & Projetos:

Muito bom, realmente todos nós fazemos gestão de riscos de
alguma forma. Por falar nisso, teria algum exemplo de gestão
de riscos em ambiente profissional também?

Marcantonio Fabra:
Certamente, Jefferson. Poderia citar aqui vários exemplos
mas um que gosto bastante é relacionado à liderança e
escuta ativa da equipe para mapeamento de riscos dos
projetos. A equipe em geral traz muitos riscos e também
soluções ou respostas para os riscos e isso tem sido uma boa
prática. Importante valorizar as lições aprendidas para que
possamos retroalimentar a base de riscos corporativos.  Nada
que seja falado pela equipe deve ser perdido!

 Café e Projetos

Café & Projetos:

Excelente dica mestre! E para quem não costuma fazer
gestão de riscos de uma forma sistemática ou ainda, para
alguém que deseja praticar a gestão de riscos, qual dica
você daria para praticar a identificação de riscos e as ações
sobre os riscos?
 

Marcantonio Fabra:

Gestão de riscos é treino, você pode melhorar conforme
exercita. Uma dica interessante e simples que pode ser
exercitada qualquer dia e qualquer hora livre é usando os
filmes. Você pode exercitar assistindo um filme nunca
visto e nas situações chave você interrompe o filme e
pensa sobre os riscos e o que faria para mitigá-los ou até
mesmo eliminá-los. Obviamente que muitas vezes os
riscos podem não ocorrer, mas conforme sua capacidade
vai melhorando você vai observar que começará a acertar
com maior frequencia os eventos que ocorrem. Teste isso,

recomendo.

 

Café & Projetos:

Sensacional Marcantonio! Já separei aqui a pipoca para
treinar gestão de riscos no final de semana. Muito
obrigado pela conversa e até a próxima pessoal!

Não deixe de acessar o Café e Projetos no YouTube,

Instagram e Podcasts.

Descomplicando a Gestão de Riscos
Nessa entrevista do Café e Projetos conversamos com
o especialista e professor Marcantonio Fabra sobre o
tema Descomplicando a Gestão de Riscos.
Marcantonio traz o tema de gestão de riscos de uma
forma descomplicada, com muita prática e aplicação
na vida real. Você se interessa pelo tema gestão de
riscos? Então acompanhe essa entrevista com a gente!

Jefferson Menas
Gerente de Projetos de
Estratégia na VP CEGC

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing

Acesse o Café e Projetos
nas principais plataformas:

voltar



Conquistando Nosso Território

Nossa cabeça de ponte é a estrutura de núcleos: temos um no Norte
Fluminense, um na Serra e um no Sul Fluminense. Agora chegou a vez de
Parcerias. Nosso voluntário Héber Severiano Junior assumiu o desafio de
coordenar com os responsáveis de cada núcleo – que já fizeram um
levantamento inicial de parcerias potenciais – para oferecer mais valor aos
nossos membros nessas regiões. 

Outro movimento importante foi a apresentação ao Conselho Consultivo do
projeto Portfólio de Produtos, liderado pelo voluntário Evaldo Gabetto. O
objetivo desse projeto é demonstrar às empresas o valor que podemos oferecer
a elas e seus funcionários, incentivando parcerias. A apresentação teve grande
impacto e revelou uma oportunidade de trabalho em sinergia com a equipe de
Responsabilidade Social, disparando um novo Sprint na jornada do portfólio de
produtos. Muito em breve estaremos prontos para o road show. Se você
trabalha em uma empresa que poderia se beneficiar de uma parceria com o
PMI Rio, peça ao pessoal de Benefícios para falar com a gente em
parcerias@pmirio.org.br e coisas boas acontecerão!

 Parcerias

Venha ser nosso parceiro.
guardamos um espaço aqui
para ter você conosco! 

Entre em contato

voltar

mailto:parcerias@pmirio.org.br


Todas as iniciativas do PMI Rio (eventos, grupos de estudos, treinamentos,

palestras e etc.) são gerenciadas como projetos realizados por voluntários,

filiados ou não, que contribuem com a evolução e a visibilidade do nosso

capítulo. Pelo ano de 2020, agradecemos a todos por trazerem benefícios

para a nossa comunidade entregando real valor com suas individualidades,

conhecimento e dedicação.

Somos uma unidade, nossa união faz a força. Para 2021, traçamos juntos

novos objetivos e vamos além. Você também pode fazer parte de nossa

unidade.

Qual a vantagem de ser um voluntário?

Além do seu próprio desenvolvimento profissional, o voluntariado abre um

leque enorme de networking com profissionais de alto nível, além, é claro,

de um destaque na comunidade de Gerenciamento de Projetos. Muitos

voluntários se recolocaram no mercado de trabalho ou tiveram crescimento

profissional ao apresentar no seu currículo o fato de ser voluntário do PMI.

Se você se interessou em ser nosso voluntário, se candidate a uma das

vagas.

Inscreva-se e faça parte de nosso time, venha ser um voluntário!

Se torne um voluntário do PMI-RIO: Que tal ser um voluntário(a) do PMI Rio?

Inscreva-se
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 Por que ser um filiado do PMI Rio ?

Certificações – Valores diferenciados para exames de
certificações PMI; 
Programa de Mentoring - Seja mentorado por mentores com
vasta experiência em Gestão de Projetos;
Webinars exclusivos – Seminários online gratuitos abordando
tópicos atuais por profissionais referência no mercado;
Encontros de Networking com Filiados – A possibilidade de fazer
networking e benchmarking com profissionais com vasta
experiência na área;
Conexão com Universidades - Parcerias e palestras;
Workshops - Novas técnicas e tendências do mercado de gestão
de projetos; 
Workshops sobre certificações – Encontre a certificação mais
adequada para dar um upgrade na sua carreira;
Desenvolvimento Profissional – Eventos e atividades que
contabilizam PDUs para manutenção de certificações.

Nosso objetivo é lembrá-lo do investimento na sua carreira! 
Como membro do PMI-RIO, você tem uma série de benefícios
destinados a apoiar o seu crescimento na carreira e sucesso. 
Ao se filiar ao PMI-RIO, você passa a fazer parte de um capítulo que
prioriza entregar aos seus membros uma série de vantagens, muito
maiores que o valor de R$ 121,00 anuais pagos ao Capítulo, entre
eles: 

Mantenha seu crescimento profissional de forma contínua! Filie-se
ao PMI-Rio hoje mesmo. Se tiver dúvidas, por favor não hesite em
nos contatar através do canal filiacaocomunica@pmirio.org.br

Filie-se ao PMI
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Momento lazer
Im

portante, m
entalidade, Eisenhow

er, storytelling, m
itigar, m

entoring, risco, fluxo, híbrida, urgente.
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Sugestão dos leitores

Muito Obrigada!

Luiza Ortiz
Líder Ágil VP de Eventos

Jefferson Menas
Gerente de Projetos

 Comitê Estratégico de Gestão do
Conhecimento (CEGC)

 

Queremos ouvir você: O que quer ver em nossa Newsletter?
Qual assunto quer ver aqui?
Quer se tornar nosso parceiro e publicar seu evento conosco? 
Tem um artigo e gostaria de publicá-lo em nossa Newsletter?
Quer indicar um livro?

É simples, envie um email para: 

 newsletter@pmirio.org.br

Para se manter sempre atualizado acesse nosso site e 

siga-nos em nossas redes sociais

http://pmirio.org.br

Essa Newsletter foi realizada em conjunto com o nosso Comitê Editorial. E
fazem parte e faz parte de um dos projetos de Marketing do PMI Rio
elaborado pela nossa equipe:

Julia Vieira dos Santos
Analista de Projetos 

de Comunicação e Marketing

Janaina Lamas Filgueiras
GP de Comunicação e Marketing

Marcantonio Fabra
VP de Comunicação e Marketing

Anne Escobar
Líder da equipe de

relacionamento da VP filiação

Luiz Labriola Mariano
Head do Programa de

Mentoring

Bruno Santos 
Membro de equipe

Comitê Estratégico de Gestão
do Conhecimento (CEGC)
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