Workshop - Área Técnica

FORMAÇÃO BÁSICA EM
GESTÃO DE PROJETOS

FORMADOR:
Eng.º Nuno Alves

Mestre em Engenharia Civil
pela Universiadde do
Minho.
Especialização em
Engenharia da Qualidade.
Consultor na HOZEN
Consulting.
Desempenhou funções de
Direção de Excelência
Operacional, Gestão de
Projetos de Melhoria
Contínua.
Desempenhou funções em
Direção de Produção e
Desenvolvimento de
Produto em diversas
indústrias nacionais e
internacionais.
Six Sigma Master Black Belt.

Uma gestão de projetos regrada e profissional, dotada de
uma equipa coordenada, contribui para as iniciativas de uma
organização, garantindo o cumprimento de prazos e budgets
de cada projeto.
Nesta formação irá aprender passo a passo como criar planos
profissionais bem-sucedidos, recorrendo à metodologia base
PMI. Serão ainda apresentadas as fases do ciclo de vida de
um projeto, as áreas de conhecimento que as integram e os
seus principais entregáveis.

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO IRÁ:

Apreender os conceitos básicos de uma visão estruturada
da gestão de projetos, que facilite a sua implementação
de forma eficiente e controlada;

Obter competências fundamentais para o seu
desenvolvimento profissional, aumentando o seu valor no
mercado de trabalho e contribuindo para o sucesso das
organizações com quem colabora.

DESTINATÁRIOS

Técnicos e Chefias intermédios.

www.hozenacademy.pt

OBJETIVOS
Ao participar nesta acção, o formando será capaz de:

Compreender bem o que é um projeto;

Compreender em que consiste uma gestão estruturada de
projetos segundo a metodologia do PMI;
Conhecer a linguagem da gestão de projetos;

Conhecer os tipos de organização e a estrutura das equipas de
projeto;
Conhecer as áreas de conhecimento de um projeto;

Compreender o ciclo de vida de um projeto e a importância de
cada uma das fases;
Ser capaz de integrar uma equipa de projeto com uma melhor
compreensão das suas funções.

CONTEÚDOS ABORDADOS
Fundamentos da Gestão de Projetos;
Início de um Projeto;

Planeamento de um Projeto;
Execução de um Projeto, monitorização e controlo;
Conclusão do projeto.

INSCRIÇÕES:

info@hozenacademy.pt

"Formação
especializada,
atualizada e
perfeitamente
enquadrada na
realidade
operacional da sua
empresa!"

