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Se você possui uma certificação do PMI, é fácil exibir sua realização!
O PMI fez parceria com a Acclaim para fornecer um emblema digital que mostra as
qualificações e conquistas profissionais dos certificados. Além disso, o emblema vem com
informações sobre cada certificação.
O emblema é uma versão digital da certificação, habilidades e qualificações. Ele permite que
você mostre facilmente seus colegas, amigos ou potenciais empregadores:
Quando a certificação foi ganha
Quais habilidades fundamentais estão associadas à certificação
O que é necessário para se qualificar para a certificação
O que se faz para manter a certificação
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
O emblema pode ser compartilhado no LinkedIn, Facebook, Twitter, em uma assinatura de email ou incorporado em um site. E, você pode ser compartilhado com qualquer pessoa, em
qualquer lugar.
Não quer compartilhar seu distintivo? Sem problemas! Você pode reivindicar seu emblema sem
compartilhá-lo e ainda tem a capacidade de acessá-lo sempre que precisar verificar
rapidamente seu status de certificação.
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Como reivindicar seu emblema
Você receberá um e-mail da Acclaim informando que o PMI emitiu um distintivo. Clique no
botão Aceitar abaixo da imagem do seu crachá. Isto irá levá-lo para a página Acclaim, onde
você criará uma conta para reivindicar seu emblema. Depois de confirmar o seu endereço de email, você pode entrar no Acclaim para reivindicar o seu emblema e compartilhar sua
conquista.
Para obter mais informações sobre os emblemas digitais da certificação PMI e reivindicar seu
emblema, visite https://www.pmi.org/certifications/digital-badges.
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Mauro Sotille

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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