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Candidatos à todas as certificações do PMI (incluindo PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP,
PMI_PBA, PgMP e PfMP) que residem em regiões onde não há um centro Prometric autorizado a
fazer o exame online podem fazer o exame em Papel (Paper Based Testing - PBT).
As cidades onde há provas online são: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Recife, São
Paulo (todos os dias) e Rio de Janeiro (ter, qua, qui).
As cidades brasileiras onde o exame é realizado em papel, são: Fortaleza, Manaus e
Porto Alegre.
O exame em papel é apresentado em um formato papel e lápis e o número e distribuição das
questões são os mesmos do exame realizado no computador. Os exames PMP e CAPM podem
ser feitos em Português ou em outras 12 línguas. Os demais exames somente em Inglês.
A seguir estão listadas as próximas datas dos exames em papel.

Datas
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Local

Site
Code

Data do
Exame

Group
Testing
Number

Data Limite
para estar
inscrito

Fortaleza

0657

2/jun/2018

0657060218

28/abr/2018

0657

22/set/2018

0657092218

18/ago/2018

0657

01/dez/2018

0657120118

27/out/2018

0585

30/jun/2018

0585063018

26/mai/2018

0585

18/set/208

0585090818

4/ago/2018

0585

01/dez/2018

0585120118

27/out/2018

0850

5/mai/2018

0850050518

31/mar/2018

0850

18/ago/2018

0850081818

14/jul/2018

0850

24/nov/2018

0850112418

20/out/2018

Manaus

Porto Alegre

Para
informações
sobre
agendamento
de exames online
(disponíveis
todos os dias
apenas em
Belo
Horizonte,
Brasília,
Curitiba,
Recife, São
Paulo e Rio de
Janeiro)
acesse
http://dicasgp.
pmtech.com.br
/faq_pmp/#age
ndamento

As datas de todos os exames em papel são publicadas no website da Prometric em
“Locate a paper-based test event”.
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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. Ou seja, é necessário
ter recebido seu código de elegibilidade até a data limite na tabela acima.
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.

Inscrição e Agendamento (exame impresso)

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 PMP

Tipo de Exame
PMP

Membro do PMI? Valor em Dólares

Membro

US$ 405

Não membro

US$ 555

PMP
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Custo de reexame

Tipo de Exame

Membro do PMI?

Valor em
Dólares

Membro

US$ 275

Não membro

US$ 375

Reexame, PMP

Reexame, PMP

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,
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através do sistema de certificações online em até oito semanas após a data do exame
(porém o pessoal tem recebido a resposta em cerca de três ou quatro semanas).

Remarcação

Para remarcar um exame em papel é necessário enviar um e-mail para
pbtexams@pmi.org com 35 dias de antecedência em relação à data de realização do
exame. É possível remarcar o exame em papel para o exame on-line, mediante o
pagamento do complemento da taxa.

Outros exames

Nestes dias poderão também prestar exame em papel para todas as certificações do PMI,
como PMP, CAPM, PMI-PBA, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP, PgMP e PfMP.

Em caso de dúvida, acesse o guia para inscrição na prova tipo PBT ou envie um e-mail para o
departamento de certificações do PMI.

Para baixar esse artigo contendo todos os locais e datas clique aqui.
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 (inclusive on-line),
acesse aqui.
Para acessar experiências e lições aprendidas de alunos aprovados no exame, acesse aqui.
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