
 

Member Leadership Meeting

Realizado no último dia 24 de maio, o Member Leadership
Meeting foi o primeiro de uma série de eventos com
seminários voltados para liderança, exclusivo para filiados.
Estiveram presentes mais de 50 membros do capítulo. 

Conte sua história

A campanha permanente do PMI-PE tem recebido a
colaboração de filiados do capítulo. Aline Martins e Gilson
Pereira enviaram suas histórias e foram contemplados com
vouchers de participação no Member Leadership Meeting,
ocorrido no dia 24 de maio. 
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http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/47/O-PMI-PE-realizou-o-Member-Leadership-Meeting
http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/48/Conte-sua-historia
http://www.pmipe.org.br/


Mais notícias

PMI Pernambuco lança uma nova página no Facebook 

O capítulo do PMI Pernambuco tem agora uma nova página de fãs
no Facebook. Desde o último dia 02 de maio, os membros podem
obter notícias, ferramentas e eventos do capítulo acessando a
página. 

 

Bolsa de estudos com 50% de desconto no MBA em

Gestão de Projetos 

A Estácio Recife irá SORTEAR Bolsas de Estudo com 50% de
desconto no curso de pós-graduação MBA em Gestão de
Projetos, para filiados do PMI-PE. 

 

Você sabia?

Aplicativo MyPMI para Android e IOS 

Baixe hoje o aplicativo myPMI. Agora sua carreira pode ser móvel
e global! Recursos incríveis! Use seu login do PMI.org para
acessar o aplicativo móvel myPMI. Busque treinamentos em
gerenciamento de projetos para atualizar e expandir suas
habilidades.

eReads & Reference 

Um benefício exclusivo para membros do PMI, eReads &
Reference fornece acesso online a 250 livros completos e
integrais do PMI e outras editoras líderes. Os tópicos incluem
gerenciamento de projetos, liderança, equipes, negócios
interculturais, gestão do conhecimento e mais.

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pmi.pernambuco
http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/44/Bolsa-de-Estudos-com-50-de-desconto-em-MBA-em-Gestao-de-Projetos-da-Estacio
https://my.pmi.org/
http://www.pmi.org/Knowledge-Center/Virtual-Library-eReads-and-Reference.aspx
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