Leonardo Souza Severo
28 anos, Brasileiro, Solteiro
Tel: (51) 99872 5211- 99234 1937
Email: severo.leonardos@gmail.com
OBJETIVO: Gerenciamento de Projetos / Equipes / PMO
FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÕES


Profissional de Gerenciamento de Projetos (PMP)® - 2017



Scrum Master Profissional (PSM) - 2013



Formação Superior em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 2014.



Profissional Técnico Certificado em Gerenciamento de Projetos (CAPM)® - 2012



Inglês Fluente (QI Fly) – 2012.
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
Experiência como líder de projetos de infraestrutura de tecnologia nos mais diversos segmentos do mercado.
Responsável pela gestão administrativa do PMO e alocação de gerentes de projetos conforme as
especificações de cada projeto. Interface com áreas comercias, suporte, tecnologica, operações, logística e
recursos humanos a fim de integrar as diversas áreas com as necessidades do PMO e projetos.
Experiência e mapeamento e melhoria de processos através de iniciativas de do PMO para tal. Realização de
apresentações dos processos do PMO e de projetos para outras áreas de negócio a fim de obter suporte e
valorização do trabalho dos gerentes de projetos
ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Dell Computadores do Brasil – 03/2012 a Atual
Indústria multinacional de tecnologia
Gerente de Projetos – 03/2014 a Atual



Líder de projetos de serviços de infraestrutura (Storage, servidores, virtualização e backup e consultoria)
(aproximadamente 450 projetos com orçamento até $25k);



Interface com as equipes comerciais e do PMO para validação do escopo, obtenção de informações para
realização de reunião de kick-off junto aos clientes;



Gerenciamento da consultoria de TI, escopo, prazos, qualidade, riscos recursos, contratos, etc;



Atuar de maneira multifuncional (próximo ao time de PMO) a fim de garantir que os processos estejam alinhados
e buscando melhorias para o processo;



Apontar maneiras de diminuição dos custos logísticos e formas de criar valor para os clientes internos e
externos;



Suporte aos gerentes de projetos junto ao PMO e demandas administrativas em projetos;
Coordenador de Projetos – 05/2013 a 02/2014



Líder de projetos de serviços de infraestrutura (Storage, servidores, virtualização e backup) (aproximadamente
160 projetos com orçamento até $3,5k);



Interface com as equipes comerciais e do PMO para validação do escopo, alocação de lideranças técnicas para
os projetos e gestão de cronogramas;



Trabalhar no entendimento das demandas com a liderança técnica dos projetos, a fim de determinar o recurso
ótimo para cada projeto;



Atuar de maneira multifuncional (próximo ao time de PMO) a fim de garantir que os processos estejam alinhados
e buscando melhorias para o processo;



Apontar maneiras de diminuição dos custos logísticos e formas de criar valor para os clientes internos e
externos;



Suporte aos gerentes de projetos junto ao PMO e demandas administrativas em projetos;
Estagiário – PMO – 03/2012 a 04/2013



Responsável pela equipe administrativa (3 profissionais) do PMO de projetos Enterprise;



Responsável pela interface entre os times comerciais e o PMO na obtenção das informações referentes a novos
projetos;



Elaboração da documentação inicial dos projetos;



Revisão inicial do escopo de todos os projetos;



Alocação de gerentes de projetos nos projetos recebidos pelo PMO;



Menutenção das métricas do PMO e emissão de relatórios de desempenho;



Suporte aos gerentes de projetos junto ao PMO e demandas administrativas em projetos;
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Realização de Palestra para sensibilização quanto a importância das certificações em gestão de projetos
(2017);



Recebomento do prêmio Dell “Champion Award” devido a performance apresentada nos trabalhos como
gerente de projetos, suporte ao PMO e a gestão de projetos inativos (2016);



Recebimento de prêmios Dell “On The Spot” devido a performance e qualidade na conclusão de projetos (20142015);



Realização de Palestra para os estagiários do PMO referente a diferenças de versões entre PMBok v4 e v5;



Trabalho voluntário do Project Management Institute (2013);

