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Passei na prova do PMP realizado no dia 15/05/2013.
Como moro no interior do Paraná as opções de curso são limitadas, porém não impeditivos.
Estudei durante 3 meses e utilizei os simulados da PMTech para avaliação.
Meu plano de estudo durante 3 meses foi:
– ler o Guia PMBOK
– Ler o PMP Exam Prep
– Ler o The PMP Exam
– Ler o Head First PMP
– Fazer os simulados da PM Tech
– Analizar os pontos fracos e enfatizar os pontos fortes
– Repetir novamente
Os simulados foram de extrema importância para que esse objetivo fosse alcançado.
Após os estudos fiz os simulados para ter uma noção de como seria a prova e do meu nível.
Passei em todas as simulações e consegui fazer em torno de 3h30m sobrando os 30m finais para revisão das
questões.
Indico o simulado pois a primeira impressão é de que não vai dar tempo, depois tu se acostuma e fica mais fácil.
Outra coisa importante é analisar os motivos das questões erradas e certas também, algumas dicas foram
importantes para ‘entender’ a maneira do PMI de pensar.
Na prova tem todo um procedimento para entrar na sala, e como teria que repetir a cada saída, perderia alguns
minutos, por isso optei por não sair até o término.
Antes da prova propriamente dita tem um tutorial de 15 min que utilizei para ‘baixar’ fórmulas, processos e áreas de
conhecimento que foram bem úteis.
Como na simulação terminei todas as questões em 3h30m sobrando os 30min conforme previsto.
O mais angustiante é a espera para receber o resultado, demora alguns segundos, mas parece uma eternidade.

Artigos Relacionados

Depoimento Leonardo Verona Tavares – Prova PBT Porto Alegre 12/...

1/2

PM Tech Blog
Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio
https://blog.pmtech.com.br

Lucas G. Ferreira – Aprovado PMP em set/2014

Certificação PMP – Depoimento de Wander Esteves (23/Jun)

Mauricio Nichterwitz – Aprovado PMP – Março 2015

jQuery(document).ready(function( $ ){ jQuery('.yuzo_related_post .yuzo_wraps').equalizer({
columns : '> div' }); });

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

