1. PROPOSTA DE PROJETO - PP
Gerência Central de Projetos – GEPROJ

Nome do Projeto:
Unidade Administrativa:

1

Este documento tem por finalidade determinar
a viabilidade econômica do projeto e classificálo no portfólio de projetos.

Necessidades a serem atendidas e requisitos da solução proposta

[Identifique as necessidades a serem atendidas pelo projeto. Justifique a aderência do investimento com a estratégia da PMS e explique
como os requisitos da solução atenderão as necessidades apresentadas.]

2

Produtos do projeto

[Informe o(s) item(ns), serviço(s) que será(ão) gerado(s) com o projeto.]

3

Resultados esperados

[Descreva os resultados a serem alcançados com o término do projeto.]

4

Expectativas de benefícios do projeto

[Descreva os benefícios a serem gerados, na percepção da SEMGE/PMS e/ou da população alvo da PMS, com o alcance dos resultados
pretendidos no projeto.]

5

Orçamento e Estimativa de Esforços

[Determine o orçamento, estimando os recursos necessários para o projeto.]

6

Análise Investimento / Benefício

[Prove a viabilidade do projeto por meio da análise investimento/benefício.]

7

Indicadores de sucesso do projeto

[Explique quais indicadores serão utilizados para determinar o sucesso do projeto.]

8

Prazo estimado do projeto e previsão das principais entregas

[Informe a duração do projeto e/ou previsão de início e fim. Estime também as datas das principais entregas e descreva os impactos
relacionados a atrasos no projeto, caso existam.]
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Este documento tem por finalidade determinar
a viabilidade econômica do projeto e classificálo no portfólio de projetos.

Organização do Projeto

[Descreva os requisitos de governança em relação ao projeto, perfis necessários e suas responsabilidades (quem toma as decisões e quais
processos / procedimentos para desenvolver, comunicar, implementar e monitorar políticas, práticas e outros atos usados para executar o
projeto).]

10 Benchmarking
[Descreva como as principais soluções similares disponíveis no mercado beneficiam suas organizações e analise como a solução proposta se
diferencia das outras.]

11 Stakeholders (Partes Interessadas)
[Identifique quem será afetado pela iniciativa e descreva seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto.]

Parecer do avaliador (GEPROJ)

Aprovações
Participantes

Assinaturas

Data

Proponente
GEPROJ
Secretário

Observações
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