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Pergunte ao especialista - Certificações
Bom dia. Sou formado em arquitetura, mestre em engenharia civil e também possuo MBAGP pela FGV. Sou gestor de contratos há 7(sete) anos e faço gerenciamento de riscos
constantemente pois é pressuposto de minha função. Gostaria de saber se estou apto para
me candidatar à certificação PMI-RMP. Obrigado!
Por: André Luiz de Alcântara Lima, Gestor de contratos do IOPES
Respondido por PMI-ES

Prezado André,
Obrigado pela contribuição com a seção Pergunte ao Especialista. Parabéns pela sua iniciativa
em planejar os próximos passos da sua carreira! Encontramos no site do PMI-Brasil toda
informação necessária para realizar a certificação PMI-RMP. Aqui também você também
encontra o link direto para o handbook da certificação, diretamente do site PMI.org!

PMI-RMP® - Profissional em
Gerenciamento de Riscos
A certificação de Profissional de Profissional em Gerenciamento de Riscos (PMI-RMP)® do PMI
é uma resposta ao aumento da complexidade e diversidade, e do uso do gerenciamento de
projetos no mundo. Reconhecida e exigida mundialmente, a certificação PMI-RMP® preenche
a necessidade de um especialista em gerenciamento de risco no projeto.
Ela reconhece sua expertise e competência para avaliar e identificar riscos, mitigar ameaças e
aproveitar as oportunidades dos projetos, enquanto ainda possui habilidades e conhecimento
em todas as áreas de gerenciamento de projetos.

Quem deve se candidatar?
A PMI-RMP demonstra habilidade e competência especializada para gerenciar riscos de
projetos. Se você está procurando assumir um papel de especialista em gerenciamento de
riscos em sua equipe de projeto, aprimorar suas habilidades básicas de gerenciamento de
projetos e demonstrar o seu conhecimento especializado para atuais ou potenciais
empregadores, com certeza, a certificação PMI-RMP® é para você.
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Requisitos da certificação PMI-RMP®
Para se candidatar à certificação PMI-RMP® você precisa ter:
 Um curso de quatro anos (bacharelado ou o equivalente global);
 Pelo menos 3.000 horas de experiência de gerenciamento de riscos de projetos;
 30 horas de educação em gerenciamento de riscos do projeto.
OU
 Um diploma de ensino médio (ou equivalente global);
 Pelo menos 4.500 horas de experiência de gerenciamento de riscos de projetos;
 40 horas de educação em gerenciamento de riscos do projeto.
Se você não atende os requisitos da PMI-RMP®, talvez você queira saber mais sobre a
certificação de Profissional Técnico Certificado em Gerenciamento de Projetos (CAPM)®.

Como se Candidatar




Leia o Manual da Certificação PMI-RMP® (em inglês)
Registre-se e faça seu login em nosso sistema online.
Se você já está inscrito para realizar o exame, talvez a preparação para o exame PMIRMP® possa lhe ajudar.

Mantenha sua PMI-RMP®
Como profissional certificado PMI-RMP®, você precisa obter 30 PDUs para cada ciclo de três
anos. Para mais informações sobre a manutenção de sua credencial, incluindo sugestões para
obtenção de PDUs, visite a página Mantenha sua Certificação ou veja o Manual da Certificação
PMI-RMP® (em inglês).
Se você já está pronto para fazer o relatório de suas atividades, acesse o sistema CCR online
do PMI para registrar suas PDUs e ver suas atividades registradas.

