Certiﬁed Associate in Project Management (PMI-CAPM)®
Formato do curso: Presencial e Live Training
Localidade: Porto
Data: 19 Set. 2022 a 22 Set. 2022
Preço: 850€
Horário: Laboral - das 9h30 às 16h30
Nível: Intermédio
Duração: 24 horas
®

A certiﬁcação CAPM oferece reconhecimento proﬁssional para aqueles que estão numa fase inicial de uma
carreira na gestão de projetos, bem como os membros da equipa de projeto que desejam demonstrar os seus
conhecimentos nesta matéria.
Esta certiﬁcação signiﬁca que o indivíduo possui conhecimentos dos princípios e terminologia do Guide to Project
Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), standard reconhecido como boas práticas na gestão de
projetos.
Os indivíduos que contribuem com conhecimentos especializados numa equipa de projeto podem beneﬁciar
desta certiﬁcação que lhes permite alinhar o seu trabalho com o dos gestores de projeto proﬁssionais.
Os indivíduos que têm a certiﬁcação CAPM® são reconhecidos de um elevado nível de credibilidade do PMI®,
Gestores de Projeto, Entidade patronal, Colegas e Clientes.

O que recebes com o curso via Rumos
Oferta do membership no PMI. Descobre todos os benefícios deste membership aqui.
Acesso a conteúdo de apoio à preparação para exame CAPM, em E-Learning e em Português (vídeos).
Acesso opcional à sessão CAPM Application Process: sessões de apoio extra, com duração de três horas,
para esclarecer dúvidas e ajudar no processo de candidatura a exame:
19 de setembro 2022, das 18h45 às 21h15
e

Esta ação de formação garante os PDU’s necessários à candidatura ao exame de certiﬁcação CAPM, de
acordo com as horas de formação. Este Curso permite a obtenção de 24 PDU´s (Professional
Development Units).
Assume-se que os participantes conhecem os critérios de exame de elegibilidade estabelecidos pelo PMI®
no CAPM® Handbook.
Se for membro do PMI terá acesso a toda a livraria online do PMI e redução no valor do exame de

certiﬁcação ou recertiﬁcação, bem como cópia do PMBOK® Guide e respectivas atualizações.

Destinatários
Este curso é uma entrada valiosa para a certiﬁcação de formandos que pratiquem a gestão de Projectos. Este
curso foi elaborado para aqueles que têm menos experiência em Projecto. O CAPM demonstra os seus
conhecimentos fundamentais sobre o conhecimento geral, terminologia e processos da realidade da Gestão de
Projectos. Se tiver menos ou nenhuma experiência em gestão de Projectos e pretende demonstrar ou adquirir um
maior compromisso com a gestão de Projectos, aumentar as suas capacidade de gerir no futuro projectos de
maiores dimensões e aumentar o seu potencial de responsabilidade para actividades de maior responsabilidade
então, este curso é o indicado para si.

Pré-requisitos
Será necessário ter conhecimentos sobre o PMBOK® Guide; (Project Management Body of Knowledge), Ms
Excel 2010, MS Project Professional 2010.

Objectivos
No ﬁnal da ação de formação os participantes deverão estar aptos a:
Conhecer e interpretar os grupos de processos e áreas de conhecimento do PMBOK® Guide
Identiﬁcar as etapas importantes do ciclo de vida do Projeto
Conhecer e aplicar as terminologias chave e deﬁnições encontradas no PMI; LEXICON
Analisar e aplicar as ferramentas e técnicas essenciais para o sucesso do projeto, existentes no PMBOK ®
Guide
Dominar o vocabulário sobre a gestão de projetos
Avaliar a sua preparação para exame e criar um plano personalizado para auto-estudo através de
simulador e livro de exercícios.

Programa
Project Management Processes;

Integration Management;
Scope Management;
Time Management;
Cost Management;
Quality Management;
Resources Management;
Communications Management;
Risk Management:
Procurement Management;
Practice Exam
e acesso a:
CAPM® Complementary Class – e-Learning
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