
PM Tech Capacitação em Projetos – Tel. (51) 3084 3122 – pmtech@pmtech.com.br – www.pmtech.com.br 1 

 

 

 
 

Datas dos exames PMP/CAPM em Papel em 2017 
no Brasil 

Candidatos à certificação PMP® do PMI® que residem em regiões onde não há um centro 
Prometric autorizado, podem fazer o exame em Papel (Paper Based Testing - PBT). 

 

Local Site 
Code 

Data do 
Exame 

Group 
Testing 
Number 

Data Limite 
para 

Inscrição 

Fortaleza 0657 4/mar/2017 0657030417 28/jan/2017 

  0657 10/jun/2017 0657061017 6/mai/2017 

 0657 9/set/2017 0657090917 5/ago/2017 

 Manaus 0585 4/mar/2017 0585030417 28/jan/2017 

  0585 8/jul/2017 0585070817 3/jun/2017 

 0585 4/nov/2017 0585110417 30/set/2017 

 Porto Alegre  0850 4/mar/2017 0850030417 28/jan/2017 

  0850 10/jun/2017 0850061017 6/mai/2017 

  0850 9/set/2017 0850090917 5/ago/2017 

  0850 2/dez/2017 0850120217 28/out/2017 

 Salvador  0595 4/mar/2017 0595030417 28/jan/2017 

  0595 8/jul/2017 0595070817 3/jun/2017 

 0595 11/nov/2017 0595111117 7/out/2017 

Vitória 0873 8/abr/2017 0873040817 4/mar/2017 

 0873 9/set/2017 0873090917 5/ago/2017 

As datas de todos os exames em papel são publicadas no website da Prometric 
em “Locate a paper-based test event”. 

 
Os candidatos devem cumprir os requisitos de elegibilidade até a data limite indicada, com 35 
dias de antecedência em relação à data marcada para o exame. 

 
Atenção! O formulário de inscrição visando obter a elegibilidade deve ser enviado ao PMI pelo 
menos 10 dias antes da data limite para estar inscrito, de modo que haja tempo de colher as 
assinaturas, responder ao PMI e obter a carta de elegibilidade caso o candidato caia na 
auditoria. 

mailto:pmtech@pmtech.com.br
http://www.pmtech.com.br/
https://www.prometric.com/en-us/clients/PMI/Documents/PBTTestEventsWebsite.pdf
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Inscrição e Agendamento 
 
A inscrição para o exame deve ser feita através do PMI (https://certification.pmi.org/). 

 

Se qualificado para fazer o exame impresso, você não precisa agendá-lo, uma vez que já 
indicou o tipo de aplicação de exame em seu processo de candidatura ou pagamento. Mesmo 
assim, você receberá as instruções de agendamento do exame uma vez que o sistema do PMI 
envia estas informações automaticamente para todos. 

 
A inscrição, o agendamento e todo relacionamento com o candidato são feitos diretamente  
pelo PMI. A instituição que cederá o local onde o exame será realizado não deverá ser 
contatada pelos candidatos. 

 
Custo do exame 

 

Tipo de Exame Membro do 
PMI? 

Valor em 
Dólares 

PMP em Computador Membro US$ 405 

PMP em Computador Não membro US$ 555 

PMP em Papel Membro US$ 250 

PMP em Papel Não membro US$ 400 

Custo de reexame 
 

Tipo de Exame Membro do 
PMI? 

Valor em 
Dólares 

Reexame, PMP computador Membro US$ 275 

Reexame, PMP computador Não membro US$ 375 

Reexame, PMP em papel Membro US$ 150 

Reexame, PMP em papel Não membro US$ 300 

mailto:pmtech@pmtech.com.br
http://www.pmtech.com.br/
https://certification.pmi.org/
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Dados necessários 
 
Para os exames em papel (Paper Based Testing – PBT), você já deve saber onde e quando 
pretende fazer o exame no momento do pagamento. Desse modo, deve ser informado: 

 
• O tipo de prova: Paper Based Testing (PBT) 
• Língua opcional: Português 
• Site code: 
• Group testing number: 

 
Materiais 

 
A organização do exame fornece lápis, calculadora e folhas de rascunho. 

 
Resultados 

 
Os candidatos que fizerem o exame em papel não recebem o relatório com o resultado do 
exame no dia do exame. O candidato vai poder acessar o relatório do exame na internet, 
através do sistema de certificações online aproximadamente seis a oito semanas após a data 
do exame. 

 
Outros exames 

 
Nestes dias poderão também prestar exame para outras certificações do PMI, além da 
certificação PMP®, como CAPM®, PMI-PBA® ou PMI-RMP®, por exemplo. 

 
 

 

Caso você tenha outras dúvidas sobre o exame em papel, favor acessar aqui. 
 

Para acessar respostas para mais de 120 dúvidas gerais sobre o exame PMP, acesse aqui.  
 

Para acessar experiências e lições aprendidas de alunos aprovados no exame, acesse aqui. 
 
 

 

Mauro Sotille possui certificação PMP - Project Management Professional desde 1998 e PMI-
RMP (Risk Management Professional).  Foi Membro do PMI Chapter Member Advisory Group 
(CMAG), Mentor do PMI para a região 13 – Brasil, Presidente do PMI-RS e membro da equipe 
que desenvolveu o Guia PMBOK®. Tem treinado profissionais e acompanhado diversas 
organizações na implantação de cultura corporativa de projetos. Professor convidado da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), já ministrou mais de 170 cursos de preparação para 
certificação PMP e CAPM para cerca de 3000 alunos. É Diretor da PM Tech Capacitação em 
Projetos, onde orienta profissionais na capacitação em Gerenciamento de Projetos. 

mailto:pmtech@pmtech.com.br
http://www.pmtech.com.br/
https://certification.pmi.org/
http://dicasgp.pmtech.com.br/exame-pmp-em-papel/
http://dicasgp.pmtech.com.br/faq_pmp/
http://blog.pmtech.com.br/category/licoes-aprovados/
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