Abril de 2017.
Prezado Filiado (a),
Se tornar um membro do PMI® é um investimento para o seu futuro. Você sabe como o
PMI® pode fazer você economizar seu dinheiro? Os descontos de membros do PMI®
possibilitam oportunidades de aprendizado, publicações e exames de certificação que são
uma poderosa e econômica para impulsionar sua carreira.
E para você que mora no Rio de Janeiro, ser membro do PMI Rio é continuidade desse
investimento.
Veja alguns dos benefícios atuais.
Benefícios da filiação ao PMI® - Chapter Rio de Janeiro:
Além dos benefícios da filiação ao PMI®, filiados a capítulo do PMI® – Rio de Janeiro (PMIRIO), também possui ainda os seguintes benefícios complementares:
•
•

•
•
•
•
•
•

Acesso a condição diferencial (até 50% de desconto) em eventos promovidos pelo
PMI RIO, como: Palestras periódicas, workshops, seminários e evento regional;
Programa 4ª PMI: Palestra técnica mensal promovida pelo PMI Rio, onde o filiado tem
50% de desconto.
- O filiado PMI Rio participando de apenas uma palestra tem seu investimento
de US$ 20 dólares revertido nos PDUs ganhos.
- Ou ainda o filiado ao PMI Rio, participando de, no mínimo, 3 eventos ao ano,
reverte o valor investido na filiação ao PMI e ao PMI Rio, adquirindo até 08
PDUs.
Oportunidade de voluntariado e envolvimento com as boas práticas em GP;
Desconto de 20% na aquisição de livros na Editora Brasport;
Desconto de até 20% em cursos de extensão, graduação e pós-graduação (latusensu) em Universidades conveniadas;
Desconto de até 15% em provedores de educação em gerenciamento de projetos
conveniados;
Promoção de eventos e encontros periódicos;
Oportunidades de recolocação profissional: Área do site do PMI Rio para divulgação
de vagas e cadastramento do seu currículo profissional;

- Biblioteca com mais de 100 livros no Chapter Rio de Janeiro (PMI Rio).
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- Oportunidade de Networking:
Aproximação profissional e social;
Troca de informações e experiências;
Oportunidades profissionais e de negócios.
Caso queira saber mais sobre os benefícios adicionais oferecidos pelo PMI® a todos os
membros do Brasil, clique em
http://brasil.pmi.org/brazil/Membership/BenefitsofMembership.aspx
Não deixe de visitar o canal My PMI em pmi.org para assegurar que sua conta está
devidamente configurada para receber as publicações de sua escolha.
Aumento do seu Networking – Fazer parte do PMI® e do PMI Rio é uma ótima oportunidade
para você conhecer e relacionar-se com novos profissionais procure o capítulo do Rio de
Janeiro e conheça as oportunidades de voluntariado.
Contatos:
PMI - Chapter Rio de Janeiro, Brasil
Rua Primeiro de Março 7, Sala 901 - Centro - 20010-000
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
www.pmirio.org.br
pmirio@pmirio.org.br
twitter: @pmirio
facebook: pmirio
E muitos outros benefícios em inglês! Acesse agora PMI.org.
Esperamos você!
Boas coisas acontecem quando você se envolve com o PMI®.

Diretoria
PMI® - Chapter Rio de Janeiro, Brasil
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