Academia Administrador Azure
Possibilidade de pagamento faseado, sem juros, até 10 vezes.
Formato do curso: Presencial e Live Training
Preço: 2500€
Nível: Avançado
Duração: 98 horas
A Academia Administrador Azure prepara proﬁssionais com competências e capacidade de lidar com aspectos
inerentes à administração e gestão de sistemas de informação na cloud com Azure.
Este é o terceiro percurso de um conjunto de três, que formam a Academia Engenharia de Sistemas Microsoft.

Condições Financeiras
Taxa de inscrição: 220€, dedutível no valor total.
Possibilidade de pagamento faseado para particulares, até 10 prestações, sem juros.
Estudantes não residentes no território nacional, terão de efetuar um pagamento de 50% do valor total da
propina no momento da inscrição.
Os valores apresentados não incluem IVA. Isenção do valor do IVA a particulares.
Para informações completas sobre os requisitos, descontos e condições ﬁnanceiras disponíveis, contactenos através do formacao@rumos.pt ou do botão Saber Mais.

Porque quero frequentar esta Academia?
1 Certiﬁcação Microsoft reconhecida internacionalmente.
Os melhores proﬁssionais certiﬁcados do mercado como formadores.
Formação qualiﬁcada, através da Rumos. Uma das empresas lideres na área da formação.
2nd Shot Gratuito
Têm direito a uma segunda oportunidade de exame de forma gratuita:
Os formandos que, após terem efectuado o exame, tenham reprovado com nota inferior a 10% em
relação à nota mínima exigida;
E façam os exames nas datas propostas no calendário da academia.

O mais importante é nunca deixar de estudar

Sinto-me um proﬁssional mais completo!

Tiago Lopes, do futebol proﬁssional para a programação

Que Certiﬁcações vou obter?
Microsoft Certiﬁed: Azure Administrator Associate ou Microsoft Certiﬁed: Azure Security Engineer Associate
Certiﬁcação Rumos – Certiﬁcação Rumos Expert (CRE): Administrador de Sistemas Windows

Que proﬁssões me esperam?
Administrador de Sistemas;
Administrador de Servidores Windows;
Gestor de Sistemas TI;
Administrador de Redes;
Engenheiro de Redes Microsoft.

Pré-requisitos
Conhecimentos equivalentes aos que são adquiridos na Academia Administrador Windows Server ou formandos
que tenham já a certiﬁcação MCSA: Window Server 2016.

Metodologia
Constituído por módulos de formação integrados numa ótica de sessões mistas de teoria e prática. Cada módulo
é constituído por um período de formação presencial e acompanhamento permanente e personalizado por parte

de um formador. Serão elaborados exercícios e simulações de situações práticas com resolução individualizada
garantindo uma aprendizagem mais eﬁcaz. Os conteúdos ministrados durante o percurso foram desenvolvidos
pela Rumos, e são devidamente acompanhados por manuais, distribuídos aos Participantes.
Composição:
98 Horas de Formação
3 Ações de Formação TI
2 Ações de Preparação para Exame
1 Exame de Certiﬁcação
1 Projeto Prático

Programa
Introduction to Microsoft Azure for IT Professionals
Getting started with Microsoft Azure
Microsoft Azure management tools
Virtual machines in Microsoft Azure
Azure Web Apps
Implementing Azure networking
Introduction Azure Storage and Data Services
Introduction to containers and serverless computing in Azure
Conﬁguring and managing Azure AD
Azure Infrastructure and Deployment
Azure Administration
Azure Virtual Machines
Azure Storage
Virtual Networking
Intersite Connectivity
Monitoring
Data Protection
Network Traﬃc Management
Azure Active Directory
Securing Identities
Governance and Compliance
Data Services
Ação de Preparação para Exame AZ-103
Microsoft Azure Security Technologies
Identity and Access
Platform Protection

Security Operations
Data and applications
Ação de Preparação para Exame AZ-500
Certiﬁcação Rumos Expert (CRE): Administrador Sistemas Windows
O formando é presente a um exame prático sobre as matérias lecionadas e com avaliação presencial. Após
avaliação positiva, este obterá um Certiﬁcado Rumos que atesta as competências como Administrador de
Sistemas Windows, provando dessa forma serem proﬁssionais altamente especializados e preparados para
enfrentar desaﬁos reais do dia-a-dia.

