Plano de Ensino
Curso Tamo Junto Recolocação
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1 O Curso
Curso:
Professor:
Vagas
Duração

Tamo Junto Recolocação
Eduardo Montes, PMP, PSM I
Máximo 12 participantes
4 aulas de 2 horas

2 Objetivo
O curso tem como objetivo principal estruturar e executar seu projeto de recolocação de
forma simultânea as aulas.
Objetivos complementares:
 Ensinar como gerenciar projetos com as melhores práticas e como aperfeiçoá-las;
 Integrar teoria e prática através da construção de um projeto durante as aulas;
 Proporcionar oportunidades de trocas entre os alunos potencializando seus
resultados.

3 Público alvo


Pessoas desempregadas em busca de recolocação buscando aprender de forma
prática como gerenciar com sucesso seu projeto de recolocação do seu início até sua
recolocação no mercado.

4 Metodologia
Você participará de uma reunião semanal com seus colegas e comigo podendo contar com
exemplos de projetos de recolocação, com as melhores práticas em projetos e comigo como
seu Scrum Master.
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Nos encontros, você aprenderá como construir seu projeto de recolocação do início ao fim
baseado nas melhores práticas de mercado descritas no Scrum Guide e no Livro Administração
do Tempo.
Nos encontros serão explicados os principais conceitos do SCRUM e como usá-los para agilizar
a sua recolocação criando Sprints semanais.
Será usado o Trello como ferramenta para estruturação dos projetos de recolocação e será
criada uma equipe com todos os participantes.
Os projetos poderão ser compartilhados e os alunos poderão ajudar nos projetos
compartilhados, aumentando assim as oportunidades para aumentar o conhecimento e os
resultados nos projetos.

5 Bibliografia
MONTES, Eduardo, MAUDONNET, Simone. Administração do Tempo: Como fazer mais com
menos, 1ª Ed. São Paulo; 2019.
Schwaber, Ken e Sutherland, Jeff. O Guia do Scrum. O Guia Definitivo para o Scrum: As Regras
do Jogo. 2020.

6 As aulas
Aula

1

2

3

4

Data

Tópicos Abordados

Criando meu projeto (Trello, Scrum e OKR)
1-O que é o Tamo Junto Recolocação
2-O curso Tamo Junto Recolocação
3-Criando meu projeto de recolocação
4-OKR
5-Scrum
6-Trello e primeira Sprint do Projeto Recolocação
Sprint Review, Sprint Retrospective & Sprint Planning na prática
7-Sprint Review
8-Sprint Retrospective
9-Sprint Planning
Deixando de procrastinar
10-Fundamentos do tempo
11- O que é e por que procrastinamos
12- Como deixar de procrastinar
13- 5 táticas para deixar de procrastinar
Estruturando seu trabalho em áreas de conhecimento e processos

Plano de Ensino vScrum na pratica.docx
PMO Escritório de Projetos

Capítulo
Referência do
Livro
Cap.1 e 5

Cap.1 e 5

Cap.2

Cap.4

Página 2 de 3
https://escritoriodeprojetos.com.br

Plano de Ensino
Curso Tamo Junto Recolocação

7 O Professor
Eduardo Montes, PMP é fundador, PMO e responsável pela Escritório de Projetos, site com o
melhor e mais completo conteúdo gratuito de gerenciamento de projetos do Brasil que apoia
na capacitação de 70.000 usuários (visitas únicas /mês). Conheça nossos números...









Benchmarking na capacidade de entregar projetos complexos.
Especialista em Escritório de Projetos, Gestão de Portfólio de Projetos e na capacitação
de Gerentes de Projetos.
PMP certificado desde 2005 quando iniciou sua atuação como PMO e implantou e
gerenciou 15 Escritórios de Projetos. Conheça nossos Clientes...
Professor de gerenciamento de projetos em cursos de MBA desde 2005.
Mestrado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV.
MBA Exchange pela University of North Carolina at Chapel Hill.
Bacharelado em Ciência da Computação pela UFSCar.
Missão de vida: Capacitar as pessoas e as empresas a terem sucesso em seus
projetos. Saiba mais...

Autor dos Livros da série escritoriodeprojetos.com.br:
 Introdução ao Gerenciamento de Projetos: Como gerenciar projetos pode fazer a
diferença na sua vida
 Gerenciamento das partes interessadas: Como engajar as pessoas em seus projetos
 Gerenciamento das Aquisições: O melhor custo x benefício das suas compras
 Administração do Tempo: Como ser ágil

8 Um pouco sobre nossa empresa
Fundada em 2010, a Escritório de Projetos é um PMO online e/ou presencial que oferece as
melhores soluções para aumentar os resultados dos seus projetos.
Nossas soluções fazem parte do nosso programa de melhoria contínua e são testadas,
validadas e aperfeiçoadas em projetos ao longo de mais de 7 anos, 24 horas/dia e 7
dias/semana pelos nossos clientes e associados, e por mais de 70.000 usuários que visitam
nosso site todo mês. Já são mais de 300 projetos entregues no qual usamos suas lições
aprendidas para agregar valor as nossas soluções.

9 Nossos principais diferenciais




Portfólio de Implantação de vários Escritórios de Projetos e de capacitação em
gerenciamento de projetos. Conheça nossos Clientes...
Possuímos o maior e melhor conteúdo gratuito de gerenciamento de projetos do
Brasil.
Única empresa brasileira credenciada pelo Google se posicionado nos primeiros
lugares nas buscas das 10 áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos do
Guia PMBOK. Conheça nossos Números.
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