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Infraero exige Gerente de Projetos profissional para
ampliar aeroportos

A Infraero publicou no Diário Oficial da União um edital para a reforma e ampliação do
terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena, que na
realidade fica localizado em São José dos Pinhais.
O interessante é que o edital informa que a contratada deverá obrigatoriamente
apresentar todos os artefatos do Gerenciamento do Empreendimento tendo como
referencial o Manual de Gerenciamento de Projetos/MGP da Infraero, elaborados e
assinado por Project Management Professional (PMP®), com certificação válida, ou por
profissional habilitado em Gestão de Projetos (pós-graduado/mestrado/doutorado) em
instituição reconhecida pelo MEC. Todo o Gerenciamento do Empreendimento durante o
período de execução do objeto do contrato deverá ser monitorado e controlado por esse
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profissional.
Este é mais um exemplo da valorização que os profissionais de gerenciamento de
projetos, principalmente aqueles com a certificação PMP, estão tendo no mercado.
Para os interessados, o edital pode ser consultado no site da Infraero no link a seguir:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetalheLicitacao?idLicitacao=50904
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Especialista em gerenciamento de projetos, programas, PMO e riscos. Com 25 anos de
experiência em gerenciamento de projetos, foi responsável por mais de 50 projetos em
diversos países. Atuou em empresas como Hewlett-Packard, Saab Sweden e Dana. É
Diretor da PM Tech (www.pmtech.com.br), onde fornece capacitação profissional e
consultoria a organizações na implantação bem-sucedida de cultura corporativa de
Projetos. Foi Mentor do Project Management Institute (PMI) para o Brasil, Presidente do
PMI-RS e membro da equipe que desenvolveu o Guia PMBOK® e outros guias.
Certificado pelo PMI como Project Management Professional (PMP) desde 1998, Risk
Management Professional (PMI-RMP) e PMO-CC, é autor de livros sobre Gerenciamento
de Projetos, Escritórios de Projetos (PMO) e Certificação PMP. Doutorando em
Administração de Empresas, possui MBA em Administração, pós-graduação em
Computação e graduação em Informática e em Engenharia Mecânica. É professor
convidado junto à Fundação Getúlio Vargas e outras instituições. Entre em contato
comigo clicando aqui ou siga-me nos links abaixo.
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