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O PMI Pernambuco, no uso das atribuições considerando a necessidade de entregar 

benefício ao associado e disseminar o conhecimento sobre metodologia de Gerenciamento 

de Projetos, torna público que, no período de 01/04/2021 a 12/05/2021 estarão abertas as 

inscrições para o 1º ciclo do Programa de Mentoring.  

1. Objetivo 

O Programa de Mentoring tem como objetivo estimular e proporcionar a disseminação de 

conhecimento, através de interações online, entre o mentor e o mentorado. Cada mentor 

ficará responsável por até dois mentorados, e de forma conjunta buscarão o caminho para 

o sucesso profissional e pessoal dentro das suas carreiras em Gestão de Projetos. 

2. Público Alvo 
a. Mentores  

Poderão participar do Programa de Mentoria, como Mentor, profissionais com 

experiência e vontade de repassar o conhecimento. É desejável, mas não 

excludente, que o candidato seja filiado ao Capítulo PE. 

b. Mentorandos 

Poderão participar do Programa de Mentoria todas as pessoas associadas ao 

Capítulo PMI-PE (caso sobre vaga para mentorado, pode-se abrir para filiados de 

outros capítulos) que tenham interesse em aprimorar seus conhecimentos 

profissionais em gerenciamento de projetos e desejam obter conselhos e absorver 

experiências de profissionais gabaritados. 

3. Requisitos 
a. Mentores 

i. Deve possuir experiência mínima de 4 anos em gerenciamento de 

projetos. 

ii. Profissionais que possuam alguma certificação do PMI válida terão mais 

chances de serem selecionados 

iii. Profissionais com experiências comprovadas em Projetos 

Multidisciplinares e Projetos Multiculturais terão mais chances de 

serem selecionados 

iv. Profissionais com experiências em trabalhos voluntários terão mais 

chances de serem selecionados 

v. Profissionais com experiências em orientação a trabalhos de conclusão 

de curso e/ou docência terão mais chances de serem selecionados 

vi. Disponibilidade semanal de duas horas para as reuniões de 

acompanhamento junto ao Mentorado. 

vii. Possuir computador/smartphone e acesso à internet. 

 

b. Mentorandos 

i. Deve ser filiado ao Capítulo PMI-PE. 
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ii. Disponibilidade de no mínimo quatro horas semanais. 

iii. Possuir computador/smartphone e acesso à internet. 

 

4. Programa de Mentoring 

As fases serão realizadas conforme programação a seguir: 

Fases Datas 

Reunião de kick-off (online) 25/05/2021 

Mentoring (online) 26/05/2021 a 31/08/2021 

Reunião final / Apresentação do entregável consolidado 

(online)  

01/09/2021 

Entrega do Relatório de Mentoria (Mentor e Mentorando) 10/09/2021 

Entrega de Certificados 15/09/2021 

Reunião de kick-off (online): primeira reunião do Ciclo do Programa onde os Mentores e 

Mentorados são apresentados uns aos outros e onde serão definidas as duplas. 

Mentoring: fase de maior importância do Programa, onde os Mentores e Mentorados 

estarão em contato (de acordo com a definição do processo de mentoria estabelecida) e o 

conhecimento estará sendo disseminado. 

Reunião final / Apresentação do entregável consolidado (online): última reunião do Ciclo 

do Programa em que Mentores e Mentorandos poderão expor seus principais aprendizados 

e lições aprendidas. Nesta reunião o mentorado apresentará, aos demais participantes do 

programa, o trabalho desenvolvido durante todo o seu ciclo de mentoria. 

Entrega do Relatório de Mentoria (Mentor e Mentorando): consiste na etapa de entrega 

dos Relatórios de Mentoria. Cada Mentor deverá entregar um relatório expondo os pontos 

fortes, fracos e de melhoria do Programa. Cada Mentorado deverá entregar um relatório 

expondo a experiência adquirida no Programa. 

Entrega de Certificados: Consiste na entrega de um certificado de participação do 

programa. Podendo ser utilizado na obtenção de até 10 PDU’s na categoria Leadership. 

5. Número de Vagas 

Limite de cinco vagas para os Mentores que irão participar do programa. Posterior a fase de 

seleção de Mentores serão definidas as vagas disponíveis para a seleção dos Mentorados, 

que não poderão ultrapassar de dez, tendo em vista que cada mentor poderá ter até dois 

mentorados simultâneos. Caso as vagas disponibilizadas para os Mentorados não sejam 

preenchidas, haverá uma rápida fase de seleção de pessoas que não sejam associadas ao 

Capítulo, mas que desejam participar do Programa de Mentoria.       
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6. Processo de Inscrição e Seleção 

O Processo de Inscrição, para o ciclo de mentoria de 2021, ocorrerá durante o período de 

01/04/2021 a 12/05/21. Nesse período, ocorrerão as 2 (duas) fases de seleção que 

precedem o Programa de Mentoring. A primeira fase tratará da seleção dos profissionais 

Mentores, de acordo com os requisitos definidos no Item 3a; a segunda fase tratará da 

seleção dos mentorandos, de acordo com os requisitos definidos no Item 3b. 

Ao ser selecionado no Programa de mentoring, cada Mentor poderá escolher guiar até 2 

(dois) mentorados. A indicação do mentorado para o mentor será realizada pela equipe do 

PMI-PE, após analisar as especialidades do mentor cruzando-as com as necessidades do 

mentorado. Em seguida entrará em contato com o mentor para verificar interesse em 

atender aquele mentorado pré-selecionado.  

As fases serão realizadas conforme programação a seguir: 

Fases Datas 

Período de inscrição dos Mentores 01/04/2021 a 14/04/2021 

Seleção dos Mentores 15/04/2021 a 16/04/2021 

Período de inscrição dos Mentorados 29/04/2021 a 12/05/2021 

Seleção dos Mentorados 13/05/2021 a 14/05/2021 

Publicação dos selecionados 17/05/2021 

Início do Programa 25/05/2021 

Período de inscrição dos Mentores: esta é a primeira fase do programa, onde os 

Profissionais poderão se inscrever no Programa de Mentoring para se tornarem Mentores. 

Seleção dos Mentores: consiste na seleção dos Mentores inscritos no Programa de acordo 

com os requisitos descritos no Item 3a. 

Período de inscrição dos Mentorados: segunda fase do programa, onde os interessados 

poderão se inscrever no Programa de Mentoring para se tornarem Mentorados. 

Seleção dos Mentorados: consiste na seleção dos Mentorados inscritos no Programa de 

acordo com os requisitos descritos no Item 3b. 

Início do Programa: Início do Programa de Mentoring. 

As inscrições dos mentores serão realizadas na modalidade virtual no endereço eletrônico 

Inscrições serão realizadas pelo site do PMI Pernambuco (http://www.pmipe.org.br), no 

menu “Mentoria”. 
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7. Resultado 

A lista dos aprovados será disponibilizada no site do PMI Pernambuco, com chamada para 

o Programa de Mentoring, ou em outro meio de divulgação a ser informado previamente. A 

data de publicação dos resultados será no dia 17/05/2021. 

 

 


