Academia Administrador Microsoft 365
Possibilidade de pagamento faseado, sem juros, até 10 vezes.
Formato do curso: Presencial e Live Training
Preço: 3390€
Duração: 142 horas
A Academia de Administrador Microsoft 365 prepara proﬁssionais com as competências para lidar com aspetos
inerentes à administração e gestão de sistemas de informação tanto on-premises como em Cloud
nomeadamente Microsoft 365.
O programa desta Academia aposta na preparação teórico-prática de proﬁssionais especializados em Redes e
Sistemas e, simultaneamente, na certiﬁcação técnica de competências, que possibilitam o alcançar de 2
certiﬁcações

Condições da Campanha:
10% de desconto, para as inscrições formalizadas até 31 de agosto;
Válido em todas as edições das Academias a iniciar entre 1 setembro e 31 de dezembro de 2022;
Campanha apenas acumulável com desconto de 5% de pronto pagamento.

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?
2 Certiﬁcações Microsoft reconhecidas internacionalmente.
A Academia Administrador Microsoft 365 conta com 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 365 Certiﬁed: Security Administrator Associate
Microsoft 365 Certiﬁed: Enterprise Administrator Expert

Que proﬁssões me esperam?
Administrador de Sistemas;
Gestor de Sistemas TI;
Administrador de Redes;
Consultor Microsoft 365;

Destinatários
Técnicos e Administradores de Sistemas que pretendam especializar-se em Microsoft 365;
Interessados em ter conhecimentos integrados de administração e apoio aos utilizadores em 365;
Técnicos de Helpdesk e Administradores de Sistemas que ambicionem alcançar uma Certiﬁcação
Internacional.

Pré-requisitos
Conhecimentos de Inglês técnico: é aconselhável que o formando seja capaz de compreender manuais
técnicos na língua inglesa;
O formando deverá ter conhecimentos de informática na ótica do utilizador ao nível dos transmitidos na
Academia de Técnico de Informática, nomeadamente em Networking, Sistemas Operativos e Servidores;
Não apresenta quaisquer pré-requisitos a nível de habilitações académicas ou experiência proﬁssional.

Objectivos
Oferecer uma formação teórico-prática avançada, sólida, especializada e atualizada, que prepare os
formandos para uma carreira de sucesso na área de Administração do Microsoft 365;
Dotar os formandos com o know-how e a qualiﬁcação necessários para exercer com sucesso uma
atividade de Administração e Suporte a utilizadores em Microsoft 365 e nas ferramentas que nelas estão
integradas nomeadamente o Microsoft Teams;
Potenciar a produtividade, o reconhecimento proﬁssional e a empregabilidade dos formandos, através das
mais elevadas Certiﬁcações Microsoft, reconhecidas internacionalmente.

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 garantindo uma aprendizagem
mais eﬁcaz. Os conteúdos ministrados durante o percurso foram desenvolvidos pela Rumos, em consulta a
organizações parceiras, e são devidamente acompanhados por material didático, distribuídos aos participantes.

Composição:
142 Horas de Formação
5 Ações de Formação TI
1 Curso em e-learning
3 Ações de Preparação para Exame
3 Exames de Certiﬁcação

Programa
Azure Fundamentals – e-Learning
Cloud Concepts
Core Azure Services
Security, Privacy, Compliance, and Trust
Azure Pricing and Support
Microsoft 365 Fundamentals – 7h
Microsoft 365 core services
Microsoft on-premise services and cloud services in Microsoft 365
Uniﬁed endpoint management in Microsoft 365
Teamwork in Microsoft 365
Security, Compliance and Collaboration
Microsoft 365 Identity and Services – 35h
Designing Your Microsoft 365 Tenant
Conﬁguring Your Microsoft 365 Tenant
Managing Your Microsoft 365 Tenant
Explore the Microsoft 365 platform services
Planning and Implementing Identity Synchronization
Implement applications and external access in Azure AD
APE – Ação de preparação para exame MS-100 – 3h
Preparação para exames
Esclarecimento de dúvidas
Microsoft 365 Mobility and Security – 35h
Explore security metrics in Microsoft 365
Manage your Microsoft 365 security services
Implement threat intelligence in Microsoft 365
Introduction to Data Governance in Microsoft 365
Implement data governance in Microsoft 365
Manage data governance in Microsoft 365

Manage content search and investigations in Microsoft 365
Prepare for device management in Microsoft 365
Plan your Windows 10 deployment strategy
Implement Mobile Device Management in Microsoft 365
APE – Ação de preparação para exame MS-101 – 3h
Preparação para exames
Esclarecimento de dúvidas
Managing Microsoft Teams – 28h
Get started with managing Microsoft Teams
Implement security and compliance for Microsoft Teams
Prepare the environment for a Microsoft Teams deployment
Manage chat, teams, channels, and apps in Microsoft Teams
Manage meetings and virtual events in Microsoft Teams
Manage calling in Microsoft Teams
Microsoft 365 Security Administration – 28h
User and Group Protection
Identity Synchronization and Protection
Identity and Access Management
Threat Protection
Threat Management
Microsoft Cloud Application Security
Mobility
Information Protection and Governance
Rights Management and Encryption
Data Loss Prevention
Compliance in Management
Insider Risk Management
Discover and Respond
APE – Ação de preparação para exame MS-500 – 3h
Preparação para exames
Esclarecimento de dúvidas

Ao concluíres com aproveitamento esta formação, para além do Certiﬁcado de Frequência Rumos, receberás também um badge
digital para partilhares com a tua rede proﬁssional online. Sabe mais sobre os badges digitais aqui.

