WebClass “New Cisco Certiﬁcations: are you keeping
up?”
Esta WebClass é gratuita e poderá assistir de qualquer ponto do país.
Formato do curso: Webcast
Localidade: Lisboa
Data: 22 Out. 2019 a 22 Out. 2019
Preço: 0€
Horário: Laboral - das 17h30 às 18h30
Duração: 1 horas
As certiﬁcações Cisco validam competências num dos domínios com maior crescimento e maior
versatilidade na área das tecnologias da informação.
Agora, estas certiﬁcações estão a sofrer importantes atualizações, anunciadas pela Cisco em junho deste ano, e
que pretendem melhorar o processo de certiﬁcação e adequar os programas de estudo ao novo modelo de Redes
que está, hoje, a surgir. Uma Rede muito mais integrada e ﬂexível.
Os proﬁssionais certiﬁcados, proﬁssionais que estão a pensar em renovar a sua certiﬁcação, proﬁssionais que
querem iniciar a sua formação e certiﬁcação nesta tecnologia, poderão agora nesta WebClass ﬁcar a par do
novo modelo de certiﬁcação da Cisco e esclarecer todas as dúvidas sobre as novidades das certiﬁcações e
no processo de recertiﬁcação.
A inscrição na WebClass “New Cisco Certiﬁcations: are you keeping up?” é gratuita e poderá assistir
de qualquer ponto do país!
Data: 22 de outubro
Horário: 17h30 às 18h30

Inscreva-se, os lugares são limitados:

Formador
Tiago Godinho
IT Infrastructure Manager at Perfumes & Companhia | Trainer at Grupo Rumos

Metodologia
As WebClasses são ações de formação, de curta duração, na modalidade Live Training, na qual o formando pode
ligar-se em tempo real a um ambiente de formação interativo, com acesso a um formador, a partir de qualquer
localização com acesso à internet.
Estas ações são sobre as mais diversas áreas das tecnologias da informação, apresentadas por formadores
experientes e reconhecidos no mercado.

Programa
Valorização proﬁssional com certiﬁcações Cisco
Pirâmide de certiﬁcações Cisco
Novidades das certiﬁcações Cisco a partir de 2020
Migração das certiﬁcações actuais para as novas
Infrastructure as code, o que é e sua relação com as novas certiﬁcações
Novidades no processo de recertiﬁcação

