Resumo de Gerenciamento de Projetos.
Estabelecendo Diferenciais Competitivos
Inclui cartão com código de acesso à área do leitor. Na área exclusiva do
leitor, você terá acesso a vários materiais exclusivos, tais como: Ú
Ú
Arquivos de apoio Ú
– Download de exercícios e artigos técnicos, entre outros.
Imagens que aparecem no livro em tamanho original Ú
– Acesso à versão digital de todas as imagens, facilitando o estudo.
Sorteios e convites Ú
– Sorteios exclusivos e convites para eventos relacionados aos assuntos
do livro, em primeira mão.
Novidades da edição: Ú
- Novo passo a passo de planejamento e execução de um projeto Ú
- Novo projeto gráfico com novas ilustrações Ú
- Conteúdo atualizado para o PMBOK 5ª edição.
Você irá aprender a planejar e a controlar um projeto do início ao fim. O
livro contém: Ú
- Conceitos básicos de gerenciamento de projetos Ú
- Definições do ciclo de vida dos projetos Ú
- Conteúdo revisado e ampliado para o PMBOK Guide 5ª edição Ú
- Principais áreas do gerenciamento de projetos segundo o PMBOK
Guide:
- Integração - Escopo - Tempo - Custo - Qualidade - Recursos Humanos Comunicações - Riscos - Aquisições - Partes Interessadas - Uso do fluxo
de processos do PMBOK Guide 5ª edição evidenciando cada uma das
áreas de conhecimento através de diagramas diretos e coloridos,
auxiliando no aprendizado - Conceitos básicos de Escritório de Projetos
(PMO) - Gestão de riscos - Gerenciamento e controle financeiro de um
projeto - Análise de valor agregado (Earned Value) - Aspectos humanos e
de liderança - Novo projeto gráfico com novas ilustrações e esquemas Sugestão de podcasts, vídeos e outros conteúdos relacionados ao longo

do livro - Área do leitor ampliada e atualizada com novos documentos de
apoio.
Leia mais do mesmo autor: - Construindo Times Altamente Eficazes Manual Prático do Plano de Projeto: Utilizando o PMBOK Guide Microsoft Project 2013: Standard, Professional & Pro para Office 365 Planejamento em 140 Tweets (disponível também em inglês, francês,
italiano, espanhol e dinamarquês) - Análise de Valor Agregado.
Acesse aqui a versão completa deste livro

