CURSO

DevOps®
A certificação DevOps® Master do Exin oferece uma
novidade de mercado para pessoas que estão em busca de
aprimoramento de seus conhecimentos para trabalhar em
organizações cada vez mais ágeis, que já estão trabalhando
de maneira bimodal.

A IT Partners
*

*

Pioneira na oferta de Consultoria
em Governança e Gestão da
Tecnologia da Informação, a IT
Partners é reconhecida pelo
mercado
e
pela
imprensa
especializada como referência
nacional em projetos de adoção e
treinamento de ITIL® e pela
expertise em COBIT.

Destaca-se
por
treinamentos
certificados
internacionais,
auditoria e implantação do COBIT,
ISO/IEC2000, Risco e Compliance.
Acreditada para cursos e exames
em instituições internacionais,
como o EXIN, APMG e a ISACA, já
treinou mais de 5000 profissionais
até 2015.

Indicado para profissionais que já aprenderam os
conceitos básicos de Agile e ITIL.
O DevOps complementa o currículo demonstrando força
em mudanças organizacionais, GEMUDs, Agile e
melhoria continua PDCA.
O DevOps abrange a abordagem de Melhoria Contínua de como a
forma de estruturar quaisquer iniciativas de melhoria.
O DevOps também cobre áreas cruciais para o sucesso de qualquer
iniciativa de melhoria:


Gestão da Mudança Organizacional



Planejamento e Comunicação



Aplicação e dimensionamento

A orientação do treinamento de DevOps segue a seguinte
estrutura:
1. Adoção de DevOps

6. Operação e Dimensionamento

2. Planejamento

7. Fim-do-ciclo DevOps

3. Requisitos de Desing
4. Desenvolvimento DevOps
5. Implantação de DevOps

O DevOps® trata sobre mudar ágil!
O curso de 2 dias de DevOps da IT PARTNERS fornece uma extensa
introdução aos principais princípios de DevOps que cobrem as
competências essenciais de conhecimento e habilidade que foram
definidas pela DASA (DevOps Agile Skills Association). Este curso é
projetado para fornecer a educação básica necessária para
construir seu vocabulário DevOps e para entender seus princípios e
práticas. Com a ajuda de conceitos e terminologias chaves do
DevOps, estudos de casos da vida real, exemplos e discussões em
grupo interativas e exercícios extensos em cada módulo, você
adquirirá uma compreensão fundamental do DevOps.

O CURSO




Este curso possibilita a discussão
crítica e sistemática sobre a
adequabilidade do modelo DevOps
com todos os participantes.



O DevOps mescla a abordagem de Melhoria
Contínua com Agile e Lean como a forma de
estruturar iniciativas







Cobre principais áreas para o sucesso de
qualquer iniciativa de mudança
PÚBLICO ALVO

Público tradicional de AGILE, LEAN, ITIL
Pessoas cujo papel é tocado por DevOps e
entrega contínua, como as seguintes
funções de TI:
o Engenheiros de DevOps
o Proprietários de produtos
o Especialistas em integração
o Gerentes de Operações
o Gestores de incidentes e mudanças
o Administradores de sistema
o Administradores de rede
o Gerentes de negócios
o Arquitetos de sistemas
o Arquitetos organizacionais
OBJETIVOS DO CURSO
No final deste curso os participantes vão
adquirir competência para:

Conhecer o surgimento do DevOps

Conheçer os conceitos e princípios
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básicos do DevOps
Saber o que o DevOps significa para
você como profissional e para sua
organização
Conhecer a essência de uma
cultura DevOps
Conheça os aspectos importantes
ao criar uma cultura DevOps
Conheça os modelos operacionais
de DevOps
Entender a necessidade de equipes
autônomas
Compreender o impacto do DevOps
na Arquitetura em relação à
implantação
Entender a governança dentro das
equipes DevOps
Compreender Agile, Scrum e
Kanban e como essas práticas se
relacionam entre si
Entender como os processos ITSM
se relacionam com práticas em uma
cultura DevOps
Entender como o lean é usado para
otimizar processos
Compreender a maneira de colher
idéias novas e inovadoras
Conhecer o impacto da automação
nos processos de Software Delivery
Compreender os benefícios e os
princípios fundamentais da Entrega
Contínua
Conhecer a relevância do
monitoramento e registro de
DevOps




O DevOps não exige outras
certificações como pré-requisito
O exame é sem consulta e
composto de perguntas de
múltipla escolha.

MATERIAL DO CURSO
 Cópia do material de apresentação
em sala de aula
 Exercícios Práticos
 Simulado do Exame
SOBRE O EXAME
 Exame de certificação é aplicado
através do EXIN®
 Formato do exame: composto por
40 questões de múltipla escolha,
sendo necessário acertar no mínimo
26 questões (65%). O exame é sem
consulta a material.
 Tempo: 1 hora de duração.
 Nível de dificuldade: Bloom 1, 2, 3
Entendimento, Compreensão,
Aplicação.
 Exame via internet.
 Opção de exame monitorado com
webcam (WebProctor)
 Idioma disponível: Português e
inglês.
 O resultado via internet é imediato.
DURAÇÃO DO TREINAMENTO
16 horas.

PRÉ-REQUISITOS PARA EXAME

Para fazer o exame do DevOps, os
indivíduos devem possuir
familiaridade básica com os
princípios ágil, scrum, lean e ITSM.

(c) IT Partners

Destaques nos trabalhos da IT
Partners.

seus alunos mantêm-se em torno
acima dos patamares mundiais por
tipo de curso.

Nossos clientes estão entre as
maiores e melhores empresas do país,
destacadamente entre as 500
maiores. Tanto o segmento público
como o privado contam com nossos
serviços e treinamentos.

Consultoria

Treinamento

Sobre a IT Partners

Para atender de forma eficiente, as
áreas de TI das empresas que buscam
o aprimoramento constante de suas
equipes, a divisão de treinamento da
IT Partners desenvolve e aperfeiçoa
continuamente metodologias capazes
de assegurar a formação teórica e
prática dos alunos. A empresa se
preocupa em adaptar à realidade do
país, sempre com a aprovação dos
organismos internacionais
responsáveis, cursos e exames de
certificação de todos os níveis. A IT
Partners foi a primeira a oferecer
cursos de ITIL® com conteúdo e
exame de certificação em português.
Os índices de aprovação obtidos por

Onde estamos
Av. Moema, 300 – cj. 67/68 – CEP 04077-020 – São Paulo – SP - Brasil

Mais informações:
www.itpartners.com.br
treinamento@itpartners.com.br
Tel. 55 11 5102-3830

A área de Serviços de Consultoria tem
como foco ajudar nossos clientes a se
adaptarem, com sucesso, às
condições econômicas em constante
mudança e a desenvolverem
estratégias corporativas e
tecnológicas que melhorem o retorno
sobre seus investimentos. A IT
Partners é especialista em aliar a
inteligência de diagnóstico
proporcionada pelo COBIT, ITIL®, ISO
31000, ISO 27000, ISO 20000 e ISO
15504.

