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Dê um
mergulho
Como os freelancers encontram
trabalho. Também: Precisa diploma
para ser gerente de projetos?
De Lindsay Scott

D

ecidi largar o meu emprego
dos últimos 10 anos para me
tornar gerente de projetos
freelancer. Onde devo procurar
oportunidades?
O lugar onde muitas pessoas começam é nos sites
de empregos on-line. Embora essa abordagem seja
rápida e fácil, muitas vezes não é a maneira mais
proveitosa de garantir novos contratos freelance.
Em vez de apenas publicar o seu currículo em um
grande site de empregos e ficar sentado esperando
que as ofertas chovam, tente isto: pesquise os anúncios de emprego para encontrar a empresa de recrutamento e de pessoal adequada para o seu setor e o
seu nível de experiência de projetos. Entre em contato, registre-se diretamente com eles e inscreva-se
para receber alertas de emprego. Seja proativo no
desenvolvimento de um relacionamento com eles,
para que pensem em você primeiro quando uma
nova oportunidade de contrato aparecer.
Isso posto, a maneira mais exitosa de encontrar
oportunidades freelance é alavancar a sua rede.
A maioria dos freelancers tem a primeira deixa
quando alguém que eles conhecem os recomenda
a alguém ou os traz para ajudar a apoiar o trabalho que estiverem fazendo. A reputação é tudo no
mundo freelancer; as pessoas gostam de trabalhar
com pessoas que conhecem e em quem confiam.
Outro ângulo: conheça os principais operadores que
precisam de freelancers na sua área imediata. Considere
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comparecer a encontros com grupos de profissionais
com quem você poderia se imaginar trabalhando.
Os freelancers inteligentes sempre prestam
atenção em tudo quando trabalham em uma organização. Se correr a voz de que estão procurando
um gerente de projetos em outro departamento
da mesma organização, aproveite a oportunidade!
Quanto mais um freelancer trabalha e constrói
uma reputação sólida, mais fácil fica encontrar o
próximo trabalho.
Precisa fazer faculdade para fazer uma carreira
em gerenciamento de projetos?
A resposta curta é “Não”. Há muitas pessoas trabalhando em gerenciamento de projetos hoje que
não estiveram na universidade. No entanto, muitos
empregadores preferem que os seus funcionários
tenham um diploma para exercer certas funções, e
os cargos de gerência são uma delas.
Uma mudança interessante nos últimos anos foi o
gerenciamento de projetos ter se tornado “uma carreira de primeira opção” para muitos. Isso significa que
muitas pessoas que entram na força de trabalho pela
primeira vez optam por cargos de gerenciamento de
projetos, enquanto tradicionalmente as pessoas trabalhavam em funções operacionais antes de se mudarem
para o gerenciamento de projetos. Muitas vezes fizeram a transição porque ganharam algum conhecimento especializado no setor e eram bons gerentes, ou
não havia mais ninguém para fazer o trabalho.
Os tempos certamente mudaram. O conhecimento
do gerenciamento de projetos evoluiu, e com ele as
boas práticas, as certificações, os livros, os cursos de
treinamento e, é claro, os critérios específicos para
conquistar um cargo de gerenciamento de projetos.
Definitivamente, houve um crescimento dos cursos
de graduação em gerenciamento de projetos. Porém,
no Reino Unido, pelo menos, também houve crescimento de esquemas de aprendizado, um treinamento
no trabalho reforçado com treinamento em sala de
aula, em vez da rota mais acadêmica de uma educação universitária. O domínio profissional do gerenciamento de projetos pode acomodar as duas rotas
e congratula-se com indivíduos talentosos, independentemente da educação formal.

Um pensamento final: pense em qual setor da
sua carreira você pode mirar e veja se as organizações costumam estipular que é necessário um
diploma universitário para ser contratado como
gerente de projeto. Saber esses detalhes pode ser
mais útil se você estiver traçando um plano de treinamento em gerenciamento de projetos.
Venho trabalhando em um papel de agente de
projetos há alguns meses, e estou perdendo o
pé. Tenho pavor de ter de fazer minutas das
reuniões do projeto porque não sei do que as
pessoas estão falando. Socorro!
Acredite ou não, esse é um problema comum para
a maioria das pessoas que estão começando em
uma função de apoio a projetos. Fazer minutas fica
mais fácil com o tempo, e a prática. No entanto,
você precisa fazer duas coisas imediatamente. Primeiro, peça algum treinamento. Fazer minutas é
uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. Os problemas surgem quando as pessoas simplesmente presumem que qualquer um pode fazer
isso. Fale com o seu gerente de projetos ou gerente
de linha para obter o treinamento certo para poder
fazer um trabalho melhor.
A segunda coisa que você deveria fazer é
conversar com o seu gerente de projetos sobre
como deseja lidar com a redação de minutas em
equipe. Há duas funções principais em qualquer
reunião: o presidente (que lidera a reunião) e
o tomador de minutas. Juntos, eles elaboram a
melhor abordagem para a reunião, decidem o
que deve ser anotado, como lidar com discussões
complexas e como sinalizar claramente quando
medidas estão sendo tomadas. É uma questão de
trabalhar juntos. Sim, o agente do projeto está lá
para apoiar o gerente do projeto. Mas na verdade,
vocês são uma equipe. Portanto, não tenha medo
de pedir ajuda ou levantar preocupações: tudo é
uma questão de encontrar maneiras de fazer um
trabalho melhor juntos. PM
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Lindsay Scott é diretora de recrutamento para
gerenciamento de projetos e programas da Arras
People, Londres, Inglaterra.
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