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Caro Candidato, 
 

 
 Para participar da premiação Projeto e PMO do Ano é necessário submeter o formulário de inscrição 
ao comitê organizador, provendo as informações de forma sintética e objetiva, focando nos pontos mais 
relevantes para o sucesso do projeto. O participante atesta responsabilidade legal pela veracidade das 
informações fornecidas. 
  
 O formulário é seu instrumento formal de inscrição na premiação. O processo de inscrição 
consiste em preencher o formulário anexo e enviar para o email premio@mundopm.com.br. O processo de 
inscrição só estará completo quando, por email, você receber a confirmação da inscrição, notificando-o que 
foi considerada válida. 
 
 Para inscrição na categoria Projeto Acadêmico ou PMO do Ano o candidato deve seguir 
procedimento específico dessa categoria, que está disponível em documento separado e pode ser baixado no 
site da premiação. 
  
Sobre o preenchimento: O principal critério de avaliação do projeto está baseado na expressividade do 
resultado alcançado com o projeto para os negócios da organização – entrega de valor.  
Não necessariamente os megaprojetos expressam resultados de maior impacto, mas sim casos em que uma 
notória competência na execução do projeto que de fato propiciou a empresa uma condição mais sólida ou de 
destaque no mercado. Iniciativas que mostrem serviços ou produtos relativos à inovação, eficiência interna, 
efetividade em execução de estratégias, ou ainda eficácia em gerar resultados via o projeto.  

Não há restrição quanto à origem do projeto inscrito, relativo ao segmento de mercado que a empresa 
pertença. Todos os tipos de projetos serão considerados válidos, desde que se enquadre na definição de 
projeto aceita pelo mercado, meio acadêmico e instituições guardiãs das boas práticas e metodologias da 
área. Não há restrição quanto à região de atuação/origem do projeto, nem mesmo quanto ao fato da empresa 

ser uma multinacional ou estrangeira. Entretanto o projeto deve obrigatoriamente ter uma parte expressiva 
do mesmo realizado em território nacional e ter um corresponsável de nacionalidade brasileira.  

Os projetos inscritos poderão ser classificados por áreas de atuação (e.g.: segmento de construção; 
industrial; TI; financeira, social e outras) e por porte do projeto (e.g.: pequeno, médio e grande porte) com a 
finalidade de facilitar a caracterização do mesmo e suas complexidades envolvidas. Leia atentamente o 
documento NormasElegibilidade disponível para download no site do premio. 

A comissão de avaliação é responsável pela avaliação dos projetos apresentados e através de um 
processo de votação elegerá o vencedor baseado nos critérios apresentados e critérios subjetivos derivados da 

percepção individual dos avaliadores. Para maior entendimento e análise dos projetos candidato poderá ser 
requisitado envio de material extra e/ou agendamento de visita a empresa/projeto junto aos responsáveis 
pelo projeto. 
  
 
 A equipe da MundoPM ficará a disposição para esclarecimentos e apoio ao participante via o email 
premio@mundopm.com.br e fone: 41.3029-9397. 
 
  
  
Equipe MundoPM  
Revista Project Design Management 
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Formulário de Inscrição do Projeto 
Parte I, II e III 

 
PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO E RESUMO DO PROJETO 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
     

    Nome do Empresa: 
    Nome do Gerente Projeto/Programa: (aquele que vai receber o prêmio como profissional) 

    Nome do Representante da Empresa: (aquele que vai receber o prêmio em nome da empresa) 

 
    Dados para Contato: (telefone e email do responsável pela inscrição) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
    Nome do Projeto: 

    Categoria da Premiação: (Projeto do Ano/Projeto Inovador) 

    Porte do Projeto: (pequeno/médio/grande) 
    Tamanho da Equipe do Projeto: 

    Ramo de Atividade da Empresa:  

    Cidade/Local do Projeto: 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO 

O OBJETIVO: 
 

   Pontuar os principais objetivos do projeto: 
   Delimitar o contexto do projeto: 

   Citar resumidamente escopo, prazo e orçamento para realização do projeto: 

 

(Max. 10 linhas neste item) 

A GESTÃO: 
 

  Destacar as principais práticas de gestão aplicadas: 
  Citar resumidamente ferramentas de apoio utilizadas: 

   
 

(Max. 10 linhas neste item) 

O RESULTADO: 
 

   Expressar esforços para gerar o produto do projeto, valor e benefício percebidos. 

   Representar de forma quantitativa os resultados do projeto. 
  

  

(Max. 10 linhas neste item) 

O DIFERENCIAL: 

  Comentar fatores críticos de sucesso, satisfação do cliente; aspectos de liderança do gestor, práticas e/ou inovações.  

 

  

(Max. 10 linhas neste item) 

 



PARTE II – DETALHAMENTO DO PROJETO (sugerido máximo de 05 páginas) 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO 
Qual o desafio tratado pelo projeto e a importância para a organização? 

 

 

 

 

 
Como se deu o gerenciamento de recursos tangíveis, intangíveis e stakeholders? 

 

 

 

 

 
Qual a estrutura de trabalho utilizada para realizar o projeto (equipe, organização, recursos)? 

 

 

 

 

 
Houve alguma inovação (originalidade) envolvida no projeto (práticas aplicadas ou no resultado final)? 

 

 

 

 

METODOLOGIAS – PROCESSOS – FERRAMENTAS 
<Explicar o que e de que forma o projeto fez uso de métodos, processos, metodologias, ferramentas de software, técnicas de formação de equipe, 

gestão de recursos, planejamento/cronogramas, validação de resultados. Dar detalhes suficientes para que se possa entender o ciclo de vida do 
projeto> 

 

  Exemplo: citar soluções em processos de trabalho/qualidade/risco/contrato/recursos ou inovação; estratégia referente ao planejamento, execução, 
controle, implantação etc; soluções encontradas pela organização/equipe e aspectos de comunicação. 

 

 

 

 

 

SOBRE A GESTÃO 
<Explicar como a organização gerenciou o “valor” a ser entregue, as pessoas/equipe do projeto. Citar fatos relacionados a habilidades técnicas e 

gerenciais que impactaram o projeto. Como: gestão de pessoas, gestão de risco, gestão de contratos, gestão da qualidade e outros foram pertinentes ao 
projeto> 

 

    Exemplo: citar os números de desempenho do projeto (Indicadores); números que retratam a conquista, o aspecto financeiro do projeto. 
(investimentos, vendas, volumes); e lições aprendidas,  

 

 

 

 

 
 



ETAPA III – VISÃO PESSOAL SOBRE O SUCESSO DO PROJETO 

OBSERVAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO 
<Relatar numa visão pessoal como na fase de execução do projeto, as práticas que foram efetivas no projeto. Quais motivações levaram a equipe ter 

bom desempenho e comprometimento com o resultado. Identificar os pontos que foram determinantes (fatores críticos de sucesso) na sua visão 
particular> 

 

 

(Max. 1/2 página neste item) 

 

RESULTADO PRÁTICO DO PROJETO 
<Relatar o que em sua opinião mais influenciou o resultado projeto. Comentar aspectos como o impacto da competência profissional no resultado do 

projeto, carreira profissional e remuneração como motivação. Mencionar como foram vencidas as restrições e limitações impostas ao projeto> 

 

(Max. 1/2 página neste item) 

 


