Eleições 2018 – Ficha Individual de Candidatura
PMI-RS
TecnoPUC - Av. Ipiranga, 6681 prédio 97B – sala 305 - Fone 51 3319-1757 - Porto Alegre-RS - CEP 90619-900

CADASTRO
Número (*):
Função para a qual a
indicação/candidatura está
sendo submetida:
Nome do Indicado/candidato:
Endereço:
Telefone:
Fax:
e-mail:

VICE-PRESIDENTE DE FILIAÇÃO
ALEX SANDRO MACHADO DA ROSA
AV. LIBERDADE, 268 SANTA ISABEL VIAMÃO/RS
51 993389763
alexrosaqq@gmail.com

QUALIFICAÇÔES EXIGIDAS
1. Membro em dia com o Chapter do Rio Grande do Sul:

( x) Sim

( ) Não

2. Disposição para prestar serviços:

( x) Sim

( ) Não

3. Experiência comprovada:
Descrever atividades relevantes em trabalho voluntário no Chapter Rio Grande do Sul nos
últimos 02 (dois) anos. Anexar currículo vitae resumido (máximo de 2.000 caracteres).

- Atual VP de Filiação gestão 2017/2018.
- Coordenador de Comunicação Interna do XIII Congresso Brasileiro (CBGPL 2018)
- Palestrante representado do PMIRS no LIM Cartagena (2018) e no LIM Chicago (2017).

4. Compromissos Atuais de Voluntariado:
Descrever atividades voluntárias que esteja realizando atualmente no Chapter Rio Grande do Sul.

- VP de Filiação gestão 2017/2018:
Responsável por implementar e monitorar a carteira de projetos de filiação, gerenciar as métricas de
crescimento e retenção de filiados, acompanhar indicadores, participar das reuniões da diretoria
executiva e representar o presidente na falta do mesmo.
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5. Ética
Todas as questões abaixo devem ser respondidas para que a indicação seja aceita pelo Comitê de
Eleição.
a) Você já violou algum código de ética ou se encontra sob investigação de uma acusação de
violação de ética por alguma associação profissional que você tenha participado?
( ) Sim
(X) Não
b) Você tem alguma relação contratual ou financeira com algum membro do Comitê de
Eleição?
( ) Sim
(X) Não
c) Você já foi condenado por crime grave ou contravenção que possa comprometer as
responsabilidades da função para qual você esta sendo indicado?
( ) Sim
(X) Não
d) Você esta envolvido em alguma relação pessoal ou profissional, direta ou indireta, que
pode criar um potencial conflito de interesses, a respeito do seu serviço para o PMIRS? ( ) Sim (X) Não
e) Você concorda em revelar para o “board” de diretores qualquer potencial conflito de
interesses relacionados a qualquer assunto?
(X) Sim
( ) Não
f) Você é inteiramente capaz e deseja colocar o bem estar do PMI-RS antes dos seus
interesses pessoais?
(X) Sim( ) Não
Se você respondeu “Sim” para alguma das questões de “a” a “d” acima relacionadas, favor
fornecer informação detalhada em uma folha de papel separada para que esta possa ser
avaliada pelo Comitê Eleitoral.
Eu afirmo que as declarações acima são verdadeiras. Eu por meio desta dou ao Comitê de
Eleição a permissão para solicitar informações relacionadas com as ações identificadas acima
de associações profissionais, tribunal ou outro órgão.

Porto Alegre, 24 de setembro de 2018

____________________________________
Assinatura do Candidato

(*) a ser atribuído pela Comissão Eleitoral conforme ordem de candidatura
Obs.: Favor rubricar a primeira página
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CURRÍCULO RESUMIDO
ALEX ROSA, PMP®, CSPO®

É um dos líderes do Núcleo de Planejamento e Controle (PMO corporativo) da empresa Metroll Gerenciadora e
atua desde 2014. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, possui certificação Project
Management Professional (PMP) pelo PMI® e a certificação Certified Scrum Product Owner (CSPO®) pela Scrum
Alliance. É voluntário e filiado ao PMI-RS desde 2013, assumindo como membro da Diretoria Executiva em 2015
como Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional (2015-2016) e é o atual Vice-Presidente de Filiação
(2017-20180. Ainda no PMI, foi agraciado com 7 premiações regionais e finalista vencedor do Chapter
Innovation Program 2015, concedido pelo PMI Global, com uma ideia inovadora na área de gestão de pessoas.

