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POLÍTICA COMUNICAÇÃO & MARKETING DO 
 
I – ABRANGÊNCIA 
 
1.1 Este documento abrange toda a comunicação & marketing da operação e execução do plano estratégico do 
PMI RIO em conformidade com: 
 

1.1.1 Manual de Identidade Visual do PMI RIO 
 
1.1.2 Padrão de branding(*) e marketing do PMI® Global;
 

(*) Branding ou Brand management (do inglês, em português também Gestão de Marcas). '
imagens e idéias que representam um produtor econômico; para ser mais específico, refere aos atributos descritivos 
verbais e símbolos concretos, como o nome, logo, slogan e identidade visual que representam a essência de uma empresa
produto ou serviço. Branding pode ser definido como o ato de administrar a imagem/marca (BRAND) de uma empresa.
 
II - MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 
2.1 Os meios de comunicação do PMI RIO são através de:
 

2.1.1 Material de promoção &
cartões de visitas, documentos em papel timbrado, banners
  
2.1.2 Recursos tecnológicos: Email,
telefone, fax, dentre outros; 

 
2.2 EMAILS 
 

2.2.1 O domínio @PMIRIO.ORG.BR será administrado com os seguintes critérios:
- Senha de Administrador compartilhada com VP de Comunicação & 

 
2.2.2 Todos os Diretores Estatuários
 
2.2.3 Todos os funcionários do PMI RIO(staff) terão direito a uma conta de email
 
2.2.4 Todos os ex-presidentes terão direito a uma conta de email;
 
2.2.5 Outras contas de email poderão ser criadas somente com APROVAÇÃO da  VP de Comun
& Marketing e Presidência; 

 
2.3 LISTAS DE DISCUSSÃO 
 

2.3.1 As listas de discussão 
pmirio_terceirosetor e pmirio_campos
- Senha de Administrador compartilhada com VP de Comunicação & Marketings, Presidência e Staff.

 
2.4 REDES SOCIAIS 
 

2.4.1 Os perfis do PMI RIO nas redes sociais, a saber, LINKEDIN, TWITTER, FACEBOOK, GOOGLE+ 
e ISTAGRAM serão administrados com os seguintes critérios
- Senha de Administrador compartilhada com VP de Comunicação & 
 
2.4.2 Perfil do Linkedin: 
- Grupo PMI RIO de Janeiro, Brazil area chapter
- Company Page: PMI® - Rio de Janeiro Chapter 
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POLÍTICA COMUNICAÇÃO & MARKETING DO PMI RIO

1.1 Este documento abrange toda a comunicação & marketing da operação e execução do plano estratégico do 

1.1.1 Manual de Identidade Visual do PMI RIO (revisado, atualizado e aprovado em 20/12/2011)

e marketing do PMI® Global; 

(*) Branding ou Brand management (do inglês, em português também Gestão de Marcas). '
imagens e idéias que representam um produtor econômico; para ser mais específico, refere aos atributos descritivos 
verbais e símbolos concretos, como o nome, logo, slogan e identidade visual que representam a essência de uma empresa
produto ou serviço. Branding pode ser definido como o ato de administrar a imagem/marca (BRAND) de uma empresa.

Os meios de comunicação do PMI RIO são através de: 

& marketing impresso e/ou digital: Folheteria (identidade visual PMI RIO)
cartões de visitas, documentos em papel timbrado, banners, cartilhas, dentre outros;

Recursos tecnológicos: Email, Website, Redes Sociais, Listas de Discussão, 

@PMIRIO.ORG.BR será administrado com os seguintes critérios:
compartilhada com VP de Comunicação & Marketing

Estatuários terão direito a uma conta de email; 

.3 Todos os funcionários do PMI RIO(staff) terão direito a uma conta de email

presidentes terão direito a uma conta de email; 

contas de email poderão ser criadas somente com APROVAÇÃO da  VP de Comun

.1 As listas de discussão (oficial) do PMI RIO, no yahoogroups, 
e pmirio_campos serão administradas com s seguintes critérios:

Administrador compartilhada com VP de Comunicação & Marketings, Presidência e Staff.

.1 Os perfis do PMI RIO nas redes sociais, a saber, LINKEDIN, TWITTER, FACEBOOK, GOOGLE+ 
e ISTAGRAM serão administrados com os seguintes critérios: 

Senha de Administrador compartilhada com VP de Comunicação & Marketing

Grupo PMI RIO de Janeiro, Brazil area chapter 
Rio de Janeiro Chapter  
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PMI RIO 

1.1 Este documento abrange toda a comunicação & marketing da operação e execução do plano estratégico do 

(revisado, atualizado e aprovado em 20/12/2011); 

(*) Branding ou Brand management (do inglês, em português também Gestão de Marcas). 'BRAND' é uma coleção de 
imagens e idéias que representam um produtor econômico; para ser mais específico, refere aos atributos descritivos 
verbais e símbolos concretos, como o nome, logo, slogan e identidade visual que representam a essência de uma empresa, 
produto ou serviço. Branding pode ser definido como o ato de administrar a imagem/marca (BRAND) de uma empresa. 

(identidade visual PMI RIO), 
dentre outros; 

Redes Sociais, Listas de Discussão, Mailing marketing, 

@PMIRIO.ORG.BR será administrado com os seguintes critérios: 
Marketing, Presidência e Staff. 

.3 Todos os funcionários do PMI RIO(staff) terão direito a uma conta de email; 

contas de email poderão ser criadas somente com APROVAÇÃO da  VP de Comunicação 

 a saber pmirio_comum, 
serão administradas com s seguintes critérios: 

Administrador compartilhada com VP de Comunicação & Marketings, Presidência e Staff. 

.1 Os perfis do PMI RIO nas redes sociais, a saber, LINKEDIN, TWITTER, FACEBOOK, GOOGLE+ 

Marketing, Presidência e Staff. 
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2.4.3 Perfil do Twitter 
PMI – Rio de Janeiro @pmirio
 
2.4.4 Perfil do Facebook: 
- Perfil público: Pmi – Rio de Janeiro
- Company Page: PMI – Rio de Janeiro
 
2.4.5 Perfil do Google + 
- PMI Rio de Janeiro 
 
2.4.6 Perfil no Instagram 
- PMI Rio de Janeiro 
 

2.5 SITE 
 

2.5.1 O domínio www.pmirio.org.br
critérios: 
- Senha de Administrador compartilhada com VP de Comunicação

 
2.6 FOLHETERIA 
 

2.6.1 Toda a folheteria do PMI RIO deverá seguir os p
(revisado, atualizado e aprovado em 20/12/2011) e 

 
2.6.2 Fazem parte da folheteria do PMI RIO

 - Logo PMI RIO; 
 - Folders (Filiação, Certificação, Avançado, Programa Consultores RCP®, PMIEF, dentre o
 - Banners; 
 - Templates (PPTs e DOCs); 
 - Papel Timbrado; 
 - Cartão de Visitas; 
 - Certificados; 
 - Dentre outros; 
 
III - MODELOS DE COMUNICAÇÃO
 
3.1 EMAIL 
 

3.1.1 A contas de email deverão estar no seguinte formato:
Nome da Conta – padrão: “PMI 
área” ou “Função” ou “PMI RIO 

 
 3.1.2 As assinaturas de email deverão estar no seguinte formato:
  

NOME, credenciais 
Função (em Inglês)  
Função (em Português) 
PMI - Chapter Rio de Janeiro, Brasil
Rua Sete de Setembro, 67 Gr. 701 
Phone: +55 21-2262-8579 / 8985 
E-mail: funçãoXXXX@pmirio.org.br 
www.pmirio.org.br 

 
3.2 LISTAS DE DISCUSSÃO 
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Janeiro @pmirio 

Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 

pmirio.org.br (site PMIRIO.org.br) e afins serão administrados

Senha de Administrador compartilhada com VP de Comunicação & Marketing, Presidência e Staff.

.1 Toda a folheteria do PMI RIO deverá seguir os padrões da identidade visual do PMI RIO 
(revisado, atualizado e aprovado em 20/12/2011) e branding do PMI®; 

.2 Fazem parte da folheteria do PMI RIO 

Folders (Filiação, Certificação, Avançado, Programa Consultores RCP®, PMIEF, dentre o

 

MODELOS DE COMUNICAÇÃO  

A contas de email deverão estar no seguinte formato: 
“PMI RIO” – “Sigla” (Diretoria – VP ou Grupo Estratégico 

“PMI RIO – Função” (Exemplo: PMI RIO – Apoio) 

3.1.2 As assinaturas de email deverão estar no seguinte formato: 

Chapter Rio de Janeiro, Brasil 
Rua Sete de Setembro, 67 Gr. 701 - Centro Rio de Janeiro - RJ - Brasil 

8579 / 8985  
mail: funçãoXXXX@pmirio.org.br  

Versão 01 
VP Comunicação e MKT e Carlos Augusto Freitas – Presidente 

Aprovado por: Carlos Augusto Freitas – Presidente, em 03/11/15.  

e afins serão administrados com os seguintes 

& Marketing, Presidência e Staff. 

adrões da identidade visual do PMI RIO 

Folders (Filiação, Certificação, Avançado, Programa Consultores RCP®, PMIEF, dentre outros); 

VP ou Grupo Estratégico – GE) “Nome da 
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3.2.2 A mensagem, para envio às listas
seguinte formato: 

  
  3.2.2.1 – TEXTO (ANEXO I)
 
  3.2.2.2 – HTML (ANEXO II)
 
3.3 REDES SOCIAIS 
 

3.3.1 LINKEDIN - A mensagem, para envio aos perfis do Linkedin PMI RIO, 
formato: TEXTO (ANEXO I) ou imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes tamanhos: 550 x 
350 px ou 640 x 640 px; 

 
 3.3.2 TWITTER - A mensagem, para envio ao perfil do Twitter PMI RIO, deverá estar no seguinte 
formato: TEXTO até 140 caracteres.

 
3.3.3 FACEBOOK - A mensagem, para envio aos perfis do Facebook PMI RIO, deverá estar no 
seguinte formato: TEXTO (ANEXO III) ou imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes 
tamanhos: 550 x 350 px ou 640 x 640 px;
 
3.3.4 GOOGLE + - A mensagem, para envio ao perfil do Linkedin Google +, deverá estar no seguinte 
formato: TEXTO (ANEXO III) ou imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes tamanhos: 550 x 
350 px ou 640 x 640 px; 
 
3.3.5 ISTAGRAM - A mensagem, para envio ao perfil do Instagr
imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes tamanhos: 550 x 350 px ou 640 x 640 px;
  

3.4 SITE 
 
 3.4.1 Toda e qualquer notícia publicada no site do PMI RIO deverá estar no seguinte padrão:
  

[TEMA: da notícia] 
 [DESCRIÇÃO: Frase de até 3 (três linhas)]
 [TEXTO (livre)] 
 [IMAGEM e/ou FOTO sobre a notícia]
 

3.4.2 Para criação de novas páginas e/ou correções do links principais do site do PMI RIO, somente 
com autorização da VP de Comunicação & Marketing e/ou Presidên
 
3.4.2 Para criação de novas páginas e/ou correções do links principais do site do PMI RIO, somente 
com autorização da VP de Comunicação & Marketing e/ou Presidência.

 
3.5 FOLHETERIA 
  

3.5.1. Toda e qualquer revisão / atualização na identidade visual 
somente pela VP de Comunicação & Marketing
 
3.5.2. Toda e qualquer aprovação na identidade visual (nova versão) do PMI RIO deverá ser realizada 
somente pela Presidência e pela 
 
3.5.3. Todas as VP’s do PMI Rio poderão solicitar peças de folheteria. Cabe a VP de Comunicação & 
Marketing e a Presidência a análise e decisão se as mesmas serão elaboradas.

 
IV- MARKETING 
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para envio às listas ou mailing list administrados pelo PMI RIO

TEXTO (ANEXO I) 

HTML (ANEXO II) 

A mensagem, para envio aos perfis do Linkedin PMI RIO, 
formato: TEXTO (ANEXO I) ou imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes tamanhos: 550 x 

A mensagem, para envio ao perfil do Twitter PMI RIO, deverá estar no seguinte 
140 caracteres. 

A mensagem, para envio aos perfis do Facebook PMI RIO, deverá estar no 
seguinte formato: TEXTO (ANEXO III) ou imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes 
tamanhos: 550 x 350 px ou 640 x 640 px; 

nsagem, para envio ao perfil do Linkedin Google +, deverá estar no seguinte 
formato: TEXTO (ANEXO III) ou imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes tamanhos: 550 x 

A mensagem, para envio ao perfil do Instagram, deverá estar no seguinte formato: 
imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes tamanhos: 550 x 350 px ou 640 x 640 px;

3.4.1 Toda e qualquer notícia publicada no site do PMI RIO deverá estar no seguinte padrão:

: Frase de até 3 (três linhas)] 

sobre a notícia] 

3.4.2 Para criação de novas páginas e/ou correções do links principais do site do PMI RIO, somente 
com autorização da VP de Comunicação & Marketing e/ou Presidência. 

3.4.2 Para criação de novas páginas e/ou correções do links principais do site do PMI RIO, somente 
com autorização da VP de Comunicação & Marketing e/ou Presidência. 

3.5.1. Toda e qualquer revisão / atualização na identidade visual do PMI RIO deverá ser realizada 
VP de Comunicação & Marketing; 

3.5.2. Toda e qualquer aprovação na identidade visual (nova versão) do PMI RIO deverá ser realizada 
somente pela Presidência e pela VP de Comunicação & Marketing; 

VP’s do PMI Rio poderão solicitar peças de folheteria. Cabe a VP de Comunicação & 
Marketing e a Presidência a análise e decisão se as mesmas serão elaboradas.
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pelo PMI RIO, deverá estar no 

A mensagem, para envio aos perfis do Linkedin PMI RIO, deverá estar no seguinte 
formato: TEXTO (ANEXO I) ou imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes tamanhos: 550 x 

A mensagem, para envio ao perfil do Twitter PMI RIO, deverá estar no seguinte 

A mensagem, para envio aos perfis do Facebook PMI RIO, deverá estar no 
seguinte formato: TEXTO (ANEXO III) ou imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes 

nsagem, para envio ao perfil do Linkedin Google +, deverá estar no seguinte 
formato: TEXTO (ANEXO III) ou imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes tamanhos: 550 x 

am, deverá estar no seguinte formato: 
imagem (extensão.JPEG, .JPG, .PNG) nos seguintes tamanhos: 550 x 350 px ou 640 x 640 px; 

3.4.1 Toda e qualquer notícia publicada no site do PMI RIO deverá estar no seguinte padrão: 

3.4.2 Para criação de novas páginas e/ou correções do links principais do site do PMI RIO, somente 

3.4.2 Para criação de novas páginas e/ou correções do links principais do site do PMI RIO, somente 

do PMI RIO deverá ser realizada 

3.5.2. Toda e qualquer aprovação na identidade visual (nova versão) do PMI RIO deverá ser realizada 

VP’s do PMI Rio poderão solicitar peças de folheteria. Cabe a VP de Comunicação & 
Marketing e a Presidência a análise e decisão se as mesmas serão elaboradas. 
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4.1 As ações de promoção e marketing
alavancar: 

FILIAÇÃO - PMI® e PMI RIO 
CERTIFICAÇÃO(credenciais do PMI®, re
PROGRAMAS PMI® (REP, RCP®, GAC, PMIEF®
CONHECIMENTO PMI® (PMBOK®, OUTROS PADRÕES, PULSE OF T

 
4.1.1 FILIAÇÃO 
- O material de marketing terá como foco promover:

  - Custos da filiação (individual e estudante)
  - Custos da renovação (programa de incentivo econômico, procedimento para renovação)
  - Benefícios da filiação ao PMI® e

- Vagas de voluntariado;
  - Dentre outros; 
 

4.1.2 CERTIFICAÇÃO 
- O material de marketing terá como foco promover:

- Perfil das 08 credenciais do PMI® (PMP®, CAPM®, PgMP, PfMP, PMI
ACP e PMI-PBA); 

  - Custos da certificação e 
  - Custos de renovação da certificação;
  - Elegibilidade PMI® para exames de certificação

- Benefícios da certificação para carreira profissional e organizações
  - Dentre outros; 
 

4.1.3 PROGRAMAS PMI® 
- O material de marketing terá como foco promover:

  - Registered Education Provider (R.E.P)
 - Register Consulting Program 

  - Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (GAC)
  - Dentre outros; 
 
 4.1.4 CONHECIMENTO PMI® e

- O material de marketing terá como foco promover:
- PMI.org  
- Padrões PMI®: Uso e aplicaç

  - Pesquisa: Pulse of the Profession®
  - Recursos educacionais do PMI Educational Foundation 
  - Metodologia do Terceiro Setor 

- Portal Projectmanagement.com
  - Dentre outros; 
 
4.2 O PMI RIO deverá utilizar o material promovido e disponibilizado pelo PMI® GOC,
produzir e customizar suas próprias
aprovação da VP de Comunicação e Marketing e/ou Presidência.
 
4.3 Promoção de Marketing em eventos realizados pelo PMI RIO, categorizado em dois modelos, a saber 
Pequeno e Grande porte. 
 

4.3.1 Evento de Pequeno Porte 
peças de marketing: 

- 01 (um) Banner impresso
- Folder de Filiação e Avance sua carreira;
- Folder de Certificação
- Voluntário para esclarecimento de dúvidas sobre 
- Brindes PMI RIO; 
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Aprovado por: Carlos Augusto Freitas 

ua Sete de Setembro, 67 Gr. 701 - Centro  
CEP 20050-003 | Rio de Janeiro – RJ – Brasil 
Tel.: +55 21 2262-8579/8985 | pmirio.org.br 

promoção e marketing do PMI RIO, em seus canais de comunicação,

 (processo, taxas, benefícios, carreira, networking
CERTIFICAÇÃO(credenciais do PMI®, re-certificação) 
PROGRAMAS PMI® (REP, RCP®, GAC, PMIEF®) 
CONHECIMENTO PMI® (PMBOK®, OUTROS PADRÕES, PULSE OF THE PROFESSION®

á como foco promover: 
Custos da filiação (individual e estudante); 
Custos da renovação (programa de incentivo econômico, procedimento para renovação)
Benefícios da filiação ao PMI® e PMI RIO; 
Vagas de voluntariado; 

á como foco promover: 
Perfil das 08 credenciais do PMI® (PMP®, CAPM®, PgMP, PfMP, PMI

Custos da certificação e benefícios para filiados se certificarem; 
renovação da certificação; 

Elegibilidade PMI® para exames de certificação; 
Benefícios da certificação para carreira profissional e organizações; 

á como foco promover: 
Registered Education Provider (R.E.P); 

egister Consulting Program (RCP®); 
Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (GAC)

.1.4 CONHECIMENTO PMI® e PMI RIO® 
á como foco promover: 

 
Padrões PMI®: Uso e aplicação do PMBOK® e demais padrões gerenciamento de projetos
Pesquisa: Pulse of the Profession® 
Recursos educacionais do PMI Educational Foundation – PMIEF® 
Metodologia do Terceiro Setor – PMI RIO® 
Portal Projectmanagement.com 

O PMI RIO deverá utilizar o material promovido e disponibilizado pelo PMI® GOC,
próprias peças de marketing seguindo os padrões do PMI e PMI RIO com 

aprovação da VP de Comunicação e Marketing e/ou Presidência. 

Promoção de Marketing em eventos realizados pelo PMI RIO, categorizado em dois modelos, a saber 

Evento de Pequeno Porte – até 100 pessoas. Para este evento serão indicados as seguintes 

impresso; 
e Avance sua carreira; 

Folder de Certificação; 
Voluntário para esclarecimento de dúvidas sobre filiação e voluntariado
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em seus canais de comunicação, terão os objetivos de 

, carreira, networking) 

HE PROFESSION®) 

Custos da renovação (programa de incentivo econômico, procedimento para renovação); 

Perfil das 08 credenciais do PMI® (PMP®, CAPM®, PgMP, PfMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMI-

 

Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (GAC); 

ão do PMBOK® e demais padrões gerenciamento de projetos; 

O PMI RIO deverá utilizar o material promovido e disponibilizado pelo PMI® GOC, no portal de marketing e,  
ndo os padrões do PMI e PMI RIO com 

Promoção de Marketing em eventos realizados pelo PMI RIO, categorizado em dois modelos, a saber 

Para este evento serão indicados as seguintes 

filiação e voluntariado; 



 

Rua Sete de Setembro, 67 Gr. 701 
CEP 200
Tel.: +55 21 2262

 
4.3.2 Evento de Grande Porte 
peças de marketing: 

- 02 (dois) a 03 (três) 
- Folder de Filiação, certificação e programas PM
- Voluntário (s) para esclarecimento de dúvidas sobre filiação e voluntariado
- Voluntário (s) para suporte as ações de promoção e marketing
- Brindes PMI RIO; 
 

4.4 STAND PMI RIO: Eventos em que o PMI RIO terá direito a STAND, deverão ser atendido as
definições: 

- O stand PMI RIO deverá seguir os padrões da identidade visual do PMI RIO (revisado, atualizado e 
aprovado em 20/12/2011) e branding
- Os brindes oferecidos pelo PMI RIO aos visitantes, filiados e interessados no stand deve
seguintes aprovações: 

- Orçamento VP Financeira, Vice Presidência e Presidência
- Itens para brinde: VP de Comunicação e Marketing e Presidência;

 
V – REFERÊNCIAS 
 
5.1 Portal de Marketing e branding do PMI
 
5.2 Manual de identidade visual do PMI RIO (revisado, atualizado e aprovado em 20/12/2011)
 
5.3 Política de Comunicação e Redes Sociais e Internet do PMI RIO (aprovado em 09/07/2015);
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.3.2 Evento de Grande Porte – acima de 100 pessoas. Para este evento serão 

02 (dois) a 03 (três) Banners impressos; 
, certificação e programas PMI®; 

Voluntário (s) para esclarecimento de dúvidas sobre filiação e voluntariado
Voluntário (s) para suporte as ações de promoção e marketing; 

: Eventos em que o PMI RIO terá direito a STAND, deverão ser atendido as

deverá seguir os padrões da identidade visual do PMI RIO (revisado, atualizado e 
branding do PMI®; 

Os brindes oferecidos pelo PMI RIO aos visitantes, filiados e interessados no stand deve

Orçamento VP Financeira, Vice Presidência e Presidência; 
Itens para brinde: VP de Comunicação e Marketing e Presidência; 

do PMI® GOC;  

visual do PMI RIO (revisado, atualizado e aprovado em 20/12/2011)

s Sociais e Internet do PMI RIO (aprovado em 09/07/2015);

Versão 01 
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Para este evento serão indicadas as seguintes 

Voluntário (s) para esclarecimento de dúvidas sobre filiação e voluntariado; 

: Eventos em que o PMI RIO terá direito a STAND, deverão ser atendido as seguintes 

deverá seguir os padrões da identidade visual do PMI RIO (revisado, atualizado e 

Os brindes oferecidos pelo PMI RIO aos visitantes, filiados e interessados no stand deverão ter as 

visual do PMI RIO (revisado, atualizado e aprovado em 20/12/2011); 

s Sociais e Internet do PMI RIO (aprovado em 09/07/2015); 
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No 4a PMI de Março, estaremos apresenta
gerenciamento de projetos nas organizações,

Palestrante:  Carlos Augusto Freitas, 
  
Palestra:  Gerenciamento de Projetos:
  
SOBRE A PALESTRA:  
Nesta palestra Carlos Augusto irá abordar
o novo perfil de atuação dos membros
necessidades do mercado e cenário global
  
Programação:  
- 18:30 hs - Abertura 
- 19:00 hs – Palestra Gerenciamento 
- 20:00 Painel de discussão sobre o tema
- 20:45 hs - Sorteio e encerramento. 
  
INVESTIMENTO: 
Filiados ao PMI RIO – R$75,00 
Não filiados – R$150,00 
  
Local: Rua São José 90, 2º andar – Auditório
  
Inscrições:  Clique aqui  
  
VALE 2 PDUS !  
  
ATENÇÃO VAGAS LIMITADAS ! PARTICIPEM
  
NO CAMPO, CÓDIGO PROMOCIONAL
  
Att. 
 
Diretoria PMI RIO 
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apresentando um tema extremamente relevante para
organizações, INOVAÇÃO. 

 CAPM, PMP (Presidente Executivo - PMI RIO) 

Projetos: Visão Estratégica através do Crescimento Sustentável.

abordar as principais tendências do Gerenciamento
membros de equipes, gerentes de projetos e profissionais

global alinhada à estratégica das organizações e 

 de Projetos: Visão Estratégica através do Crescimento
tema 
 

Auditório – Instituto INFNET 

PARTICIPEM ! 

PROMOCIONAL OS FILIADOS DO PMIRIO DEVERÃO INFORMAR
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para aplicação de 

Sustentável. 

Gerenciamento de Projetos, destacando 
profissionais de PMOs face às novas 

 crescimento sustentável. 

Crescimento Sustentável. 

INFORMAR SEU PMI ID. 
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