
 

PPM Summit 2014

Alinhe a Gestão de Portfólio a Estratégia do seu Negócio
para garantir o sucesso organizacional no atual cenário
econômico. 

Livros digitais do Heron Santos na Amazon.com

O autor é filiado, voluntário, parceiro do capítulo Pernambuco e bastante
referenciado na comunidade local. Ambos os livros (disponíveis para Kindle)
contém todas as técnicas de construção de cronogramas apresentadas nos
treinamentos dados por Heron, seja no aplicativo MS-Project ou Risk Analisys. 

Acesso aos livros: 
1. Cronograma com Risk Analisys 
2. Cronograma com MS-Project 2013
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http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/51/PPM-Summit-2014
http://www.amazon.com/ANALYSIS%C2%A0-Cronograma-Or%C3%A7amento-Gerenciamento-RiscoS-ebook/dp/B00LDQAZOQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1405871166&sr=8-1&keywords=risk+analysis+heron
http://www.amazon.com/Melhores-T%C3%A9cnicas-Constru%C3%A7%C3%A3o-Cronogramas-MS-Project-ebook/dp/B00GVX7DJ6/ref=pd_sim_kstore_1?ie=UTF8&refRID=0Q3RY3J7BQ61ZW9CSNNQ
http://www.pmipe.org.br/


PM Network - Tomada de decisão 

Decisões inteligentes mantém os jogos da CommonWealth dentro do orçamento. Para
evitar os problemas de financiamento de muitos jogos Olímpicos, os organizadores
estão reutilizando diversas instalações. 

 

PMI Today - Congresso Mundial PMI 2014 - EMEA. Liderando a

empreitada da mudança. 

Uma das cidades mais faladas e com mais projetos do mundo, Dubai, nos Emirados
Árabes, foi uma superescolha para receber o Congresso Mundial PMI 2014 - EMEA. 

 

Você sabia?

Os novos webinars On-Demand estão disponíveis em português!

A biblioteca de On-Demand Webinars atualmente conta com 16 webinars em português, que possibilitam que
você aprenda em seu idioma! Os webinars estão dentro da Categoria A e todos eles oferecem PDUs para
aqueles que os assistem.

O que significa a associação ao PMI

Quando você se torna um membro do PMI, você ganhará acesso ao conhecimento, redes e recursos que
podem ajudá-lo a melhorar o seu trabalho e progredir na sua carreira em gerenciamento de projetos.
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http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/julho_de_2014#pg1
http://www.pmitoday-portuguese.com/pmitodaypt/julho_de_2014#pg1
http://www.pmi.org/Knowledge-Center/On-Demand_Webinars/Portuguese/On-Demand_Webinar-Library.aspx
http://brasil.pmi.org/brazil/Membership/RenewMembership.aspx
https://www.facebook.com/pmi.pernambuco
https://twitter.com/PMI_PE
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