Promoções e descontos em produtos PMI durante o PMI
LATAM Changemakers Initiative: Social Heroes

Perguntas Frequentes (FAQ)
CONDIÇÕES GERAIS
•

As ofertas para se tornar membro são válidas a partir de 22 de julho, das 16:00 (UTC-5)
até 5 de agosto às 23:59PM (UTC-5) 2021.
As ofertas referentes ãs certificações (PMP e CAPM) são válidas a partir de 22 de
julho, das 16h (UTC-5) até 22 de setembro às 23:59PM (UTC-5) 2021.
Todas as ofertas são aplicáveis apenas a indivíduos que se inscreveram e participam
durante o Social Heroes como parte da Iniciativa PMI LATAM Changemakers.
Exceção: Oferta CAPM e ofertas de associação também podem se aplicar aos
participantes do PMI em Portuñol: CAPM que receberam os códigos promocionais.
Os descontos só são aplicáveis à pessoas físicas, e não a empresas ou grupos.
As ofertas não são retroativas: se alguém comprou um produto antes ou fora do evento,
nenhum reembolso de qualquer tipo será feito.
Cada indivíduo pode acessar cada oferta apenas uma vez.

•
•

•
•
•

OFERTAS

50% de Desconto para Novas Associações ao PMI
•
•

Oferta disponível a partir de 22 de julho 16:00 PM (UTC-5) até 5 de agosto às 23:59PM
(UTC-5) 2021.
Oferta válida apenas aos atuais não membros do PMI que residam na América Latina e
não tenham sido membros anteriormente.

•
•
•

Desconto aplicável apenas no primeiro ano de adesão. A renovação deverá ser
realizada pelo preço normal aplicável naquele momento.
Os credores desta oferta, além disso, acessam gratuitamente durante o primeiro ano de
sua associação à um capítulo de sua escolha.
Não se aplica à associações estudantis, apenas associações regulares.

Associação à um Capítulo Grátis
•
•

Oferta válida apenas aos atuais membros do PMI ou que tenham adquirido sua
associação durante este evento, que residem na América Latina e que não são
membros de um capítulo.
Desconto aplicável apenas no primeiro ano de adesão. A renovação deve ser realizada
pelo preço normal aplicável naquele momento.

20% de Desconto no exame da certificação Profissional de
Gerenciamento de Projetos (PMP)®
•
•
•
•
•

•

Oferta disponível a partir de 22 de julho 16:00 PM (UTC-5) até 22 de setembro às
23:59PM (UTC-5) 2021.
Disponível apenas para membros atuais do PMI ou novos membros que adquiriram sua
associação durante o evento.
Válido apenas para a realização do exame pela primeira vez
Se você já está apto a fazer o exame PMP, você pode usar esta promoção para
comprar o seu exame agora. Se você ainda não possui elegibilidade, você tem tempo
para obtê-lo e usar esta promoção até 22 de setembro.
Depois de estar pronto para pagar o exame, acesse seu perfil no pmi.org, realize a
comprar de seu exame e prossiga para o check-out. Uma vez no check-out, digite o
código promocional fornecido no evento ou após o evento por e-mail ou whatsapp por
nossa equipe. Se você não recebeu, envie um e-mail para brasil@pmi.org.
A oferta é aplicável para fazer o exame on-line ou em qualquer um de nossos centros,
se eles estiverem disponíveis quando você decidir agendar.

•

•

O prazo desta oferta e o cronograma do seu exame são diferentes. Você precisará
fazer o pagamento antes que a oferta termine para receber o benefício. Por outro lado,
lembre-se que uma vez que você confirmou sua elegibilidade PMP você tem até um
ano para agendar o seu exame.
Por favor, planeje de acordo. Esta oferta não estende o período de elegibilidade.
A taxa do exame só cobre fazer o exame uma vez. Não cobrindo o reagendamento ou
reexame (caso você tenha que repeti-lo).

20% de Desconto no exame da certificação Técnico
Certificado em Gerenciamento de Projetos (CAPM)®
•
•
•
•
•

•
•

•

Oferta disponível a partir de 22 de julho 16:00 PM (UTC-5) até 22 de setembro às
23:59PM (UTC-5) 2021.
Disponível apenas para membros atuais do PMI ou novos membros que adquiriram sua
associação durante o evento.
Válido apenas para a realização do exame pela primeira vez
Se você já está elegível para fazer o exame CAPM, você poderá usar esta promoção
para comprar o seu exame agora. Se você ainda não tem elegibilidade, você tem
tempo para obtê-lo e usar esta promoção até 22 de setembro.
Depois de estar pronto para pagar o exame, acesse seu perfil no pmi.org, realize a
comprar de seu exame e prossiga para o check-out. Uma vez no check-out, digite o
código promocional fornecido no evento ou após o evento por e-mail ou whatsapp por
nossa equipe. Se você não recebeu, envie um e-mail para brasil@pmi.org.
A oferta é aplicável para fazer o exame on-line ou em qualquer um de nossos centros,
se eles estiverem disponíveis quando você decidir agendar.
O prazo desta oferta e o cronograma do seu exame são diferentes. Você precisará
fazer o pagamento antes que a oferta termine para receber o benefício. Por outro lado,
lembre-se que uma vez que você confirmou sua elegibilidade CAPM você tem até um
ano para agendar seu exame.
Por favor, planeje de acordo. Esta oferta não estende o período de elegibilidade.
A taxa do exame só cobre fazer o exame uma vez. Não cobrindo o reagendamento ou
reexame (caso você tenha que repeti-lo).

