
Projeto Certificação CAPM® 

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

 

I – Objetivo 
Este projeto tem como intuito a obtenção da Certificação CAPM® (Certified Associate in Project 
Management) por José Daniel Ettinger Chagas. 
 

II – Justificativa  
Em um mundo globalizado, as certificações têm um peso cada vez mais importante quando se fala em 
contratação e ascensão profissional dentro das organizações. Nesse cenário, a certificação CAPM® tem se 
mostrado uma ferramenta indispensável, a qual fornece maior visibilidade e comprovação de profundo 
conhecimento teórico na área de gerenciamento de projetos. 
Por ser voltada a gerente de projetos em início de carreira e membros de equipes de projetos, a 
certificação CAPM® é a mais indicada ao candidato José Daniel Ettinger Chagas, o qual desempenha as 
seguintes atividades em seu ambiente de trabalho: 

 Apoio na elaboração de artefatos de gerenciamento do projeto: termo de abertura, plano de 
projeto, declaração de escopo, etc; 

 Estimativas de tempo e custo; 

 Apoio na avaliação de planos de monitoramento e controle de projetos; 

 Apoio no refinamento de requisitos, premissas e restrições do projeto; 

 Atualização nos cronogramas e nas linhas de base do projeto. 
 

III – Gerente do Projeto  
O gerente do projeto será José Daniel Ettinger Chagas e o mesmo terá autoridade para controlar o escopo, 
tempo e custos do projeto, elaborar e aprovar solicitações de mudanças no plano inicial. Serão 
responsabilidades do gerente do projeto: 

 Identificação e seleção dos processos necessários para iniciar, planejar, executar, monitorar e 
encerrar o projeto ou fases do projeto; 

 Elaborar artefatos de gerenciamento do projeto; 

 Executar o projeto de acordo com o plano traçado; 

 Selecionar e contratar de fornecedores;  

 Comunicação com os stakeholders do projeto e gerenciamento de suas expectativas; 

 Registro de lições aprendidas; 
 

IV – Produto do Projeto 
Tipo: resultado 
Resultado: José Daniel Ettinger Chagas certificado CAPM®. 
 

V – Escopo Preliminar do Projeto 
O escopo do projeto é composto pelos seguintes itens: 

 Inscrição e pagamento do exame CAPM® no site do PMI; 

 Leitura do Manual de Certificação CAPM® fornecido, em português, pelo PMI®; 

 Leitura do Guia PMBOK® 4ª edição; 

 Leitura do livro Certificação CAPM® de Carlos Augusto Freitas; 

 Resolução de exercícios de memorização; 

 Resolução de simulados;  

 Revisão do conteúdo programático; 

 Agendamento e realização do exame CAPM®. 
 

 



V – Cronograma Físico Sumarizado 
 

Entregáveis Data 

Manual de Certificação CAPM® lido  02/01/2013 

Inscrição On-Line  02/01/2013 

Pagamento Inscrição 05/01/2013 

Guia PMBOK® 4ª Edição lido 20/01/2013 

Livro Certificação CAPM® lido 27/01/2013 

Simulados realizados 09/02/2013 

Conteúdo programático revisado 20/02/2013 

Agendamento do exame CAPM® 09/02/2013 

Realização do exame CAPM® 22/02/2013 

 
VI – Estimativas Preliminares de Custos 

 

Item Valor estimado 

Exame CAPM® U$$300,00 x 2,05 = R$615,00 

Simulados R$60,00 

TOTAL R$ 675,00 

 
VII – Matriz de restrição tripla 
 

 Fixo Negociável Ajustável 
Recursos   X 

Prazo  X  

Requisitos X   

 

VIII – Limites 
Não será responsabilidade desse projeto: 

 Enviar a inscrição do exame para o PMI® por meio de carta;  

 Entrar em contato com a Prometric via telefone, para agendamento do exame; 

 Realizar o pagamento da taxa do exame CAPM® por meio de dinheiro, cheque ou transferência 
bancária; 

 
IX – Premissas 

 A inscrição para o exame CAPM® será realizada pela internet através do seguinte endereço 
https://certification.pmi.org; 

 O agendamento do exame CAPM® será feito pela Internet através do seguinte endereço: 
https://www.prometric.com/en-us/clients/pmi; 

 O sistema da Prometric deverá estar operante na data planejada para o agendamento do exame; 

 O pagamento da taxa do exame CAPM® será realizado por meio de cartão de crédito visa 
internacional; 

 O candidato José Daniel Ettinger Chagas deverá ter estudado todo o conteúdo programático e 
resolvidos os simulados até duas semanas antes da data do exame; 

 
X – Restrições 
 

Tipo Restrição 

Cronograma O projeto não deverá ter duração maior que três meses. 

https://certification.pmi.org/
https://www.prometric.com/en-us/clients/pmi


Custos Nenhuma. 

Recursos Um cartão de crédito visa internacional para pagamento da taxa do exame 
CAPM®. 

Tecnologia O exame deverá ser realizado em um computador do centro credenciado 
Prometric. 

Ambiente O exame deverá ser realizado nas instalações de um centro credenciado 
Prometric em Aracaju. 

 
XI – Partes Interessadas 
 

Nome Informações 

José Daniel Ettinger Chagas 

Responsabilidade 
Gerente do Projeto 
Contato 
Site: www.danielettinger.com 
Email: contato@danielettinger.com 
Telefone: (79) 9921-9552 

Lanlink Informática  

Responsabilidade 
Centro Prometric 
Contato 
Site: www.lanlink.com.br 
Telefone: (79) 21-05-4101 

PMI® – Project Management Institute 

Responsabilidade 
Fornecedor de Exame e Certificado 
CAPM® 
Contato 
Site: www.pmi.org 
Email: customercare@pmi.org 
Telefone: 1-855-746-4849 

PMI® Sergipe, Brazil Chapter 

Responsabilidade 
Orientador  
Contato 
Site: www.pmise.org.br 
Email: pmisergipe@googlegroups.com 

Portal Archimedes Estudos 

Responsabilidade 
Fornecedor dos Simulados 
Contato 
Site: www.archimedes.com.br 
Email:informacoes@arquimedes.com.br 
Telefone: (19) 2137-7000 

PM Total 

Responsabilidade 
Fornecedor dos Simulados 
Contato 
Site: www.pmtotal.com.br 

Simulados Tech 

Responsabilidade 
Fornecedor dos Simulados 
Contato 
Site: www.simuladostech.com.br 
Email: sac@simuladostech.com.br 
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APROVAÇÕES 

José Daniel Ettinger Chagas  01/01/2013 

 


