
 

PM Network em português

A edição de Abril/2014 da revista digital traz uma versão
em português, abordando assuntos importantes do
universo de "Gerenciamento de Projetos". 

Conte sua história. O PMI quer conhecer sua
experiência.

O PMI quer conhecer sua história. Você tem algo

interessante para compartilhar? 

O PMI-PE irá sortear 2 vouchers de gratuidade para o Member
Leadership Meeting, um evento restrito aos filiados do PMI, para
quem compartilhar sua história em Gerenciamento de Projetos. 

Participe desta campanha e CONTE SUA HISTÓRIA!
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http://www.pmnetwork-portuguese.com/pmnetworkpt/abril_2014?folio=1#pg1
http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/43/Conte-sua-historia-O-PMI-quer-conhecer-sua-experiencia
http://www.pmipe.org.br/


Mais notícias

Oficina de Projetos - Coaching Meeting

"Gestor Coach e Líder Coach!" -  É possível um Gerente de
Projetos se tornar um Líder Coach? 

A Oficina de Projetos do PMI-PE realizou a primeira edição da
mesa redonda deste ano, com os palestrantes Gustavo Alves e
Marcely Santos e, como facilitador do debate, Tadeu Marinho,
todos especialistas no assunto.

PMI-PE participou do Leadership Institute Meeting 2014

O Leadership Institute Meeting - LIM, aconteceu no Rio de Janeiro.
Evento com mais de 170 líderes do PMI de toda América Latina. O
PMI Chapter Pernambuco esteve presente.

Encontro de Voluntários PMI-PE

O PMI-PE realiza mensalmente uma reunião com potenciais
voluntários, no intuito de contagiar outros filiados com a mesma
energia que movimenta o capítulo.

Coquetel com Projetos 2014 

O Chapter Pernambuco realizou no dia 20/02/2014, o "Coquetel
com Projetos 2014", no Auditório da AMCHAM Recife. O evento
apresentou as realizações e perspectivas do Capítulo para este
ano e contou com a participação de filiados e pessoas
interessadas em Gerenciamento de Projetos.

 

 

 

 

 

 

http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/38/Coaching-Meeting---Mesa-redonda-sobre-Coaching
http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/37/PMI-PE-participou-do-Leadership-Institute-Meeting-2014
http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/34/Encontro-de-Voluntarios---PMIPE
http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/30/Coquetel-com-Projetos---2014


Você sabia?

Biblioteca PMI-PE 

O PMI-PE, com o objetivo de agregar valor à filiação e estimular o
estudo sobre Gerenciamento de Projetos, disponibiliza para os
filiados, livros de diversos temas e, principalmente, referentes ao
GP e Certificações.

 

 

 

Av. Barbosa Lima, 149, Ed. Alfredo Fernandes, Sala 218
CEP: 50030-917 - Bairro do Recife (Recife Antigo) - Recife, PE

Email: contato@pmipe.org.br | Fone/Fax: (81) 3224-1679

© 2014 Project Management Institute, Inc - Pernambuco Chapter

http://pmipe.org.br/site/noticia/visualizar/id/32/Biblioteca---PMI-PE
https://www.facebook.com/pmi.pernambuco
https://twitter.com/PMI_PE
http://www.linkedin.com/groups?gid=56339&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A223822561390964315295%2CVSRPtargetId%3A56339%2CVSRPcmpt%3Aprimary

