Administrador Windows Server
Redes e Sistemas - Microsoft
Promoção: Campanha de Verão: 10% de desconto até 31 de agosto de 2019Valor com campanha:
2.970€ Garanta já a sua vaga!
Últimas ofertas
Com certificação
●

Localidade: Porto

●

Data: 03 Sep 2019

●

Preço: 3300 € ( POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO FASEADO.
Os valores apresentados não incluem IVA. Oferta de IVA a particulares.

)

●

Horário: Pós-laboral e Sábados das 3ª E 5ª FEIRAS (18H45 - 22H15) + SÁBADOS (9H30 - 13H00)

●

Nível: Intermédio

●

Duração: 155h

Sobre o curso
A Carreira Profissional Administrador Windows Server destina-se a todos os interessados em
aprofundar conhecimentos e desenvolver competências na área de Redes e Sistemas on-premises,
para consolidar uma carreira especializada em administração de redes, engenharia de sistemas ou
noutras áreas de Tecnologias de Informação relacionadas.
Este é o segundo percurso de um conjunto de três, que formam a Carreira Profissional Engenharia de
Sistemas Microsoft.
Inclui as Certificações Internacionais:
●

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2016

●

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Core Infrastructure

Inscreva-se nesta Carreira Profissional até 31 de agosto e usufrua de 10% de desconto
●

Campanha válida para inscrições formalizadas até 31 de agosto de 2019

●

Válido para todas as edições das Carreiras Profissionais a iniciar no 2.º semestre de 2019

●

Desconto não acumulável com outras campanhas ou descontos em vigor

Destinatários
A Carreira Profissional Administrador Windows Server destina-se a todos os interessados em
aprofundar conhecimentos e desenvolver competências na área de Redes e Sistemas, para consolidar
uma carreira especializada em administração de redes, engenharia de sistemas ou noutras áreas de
Tecnologias de Informação relacionadas. O perfil curricular do Administrador Windows Server
adequa-se à preparação de profissionais para um vasto leque de funes, entre as quais se destacam:
●

Administração de Sistemas;

●

Gestão de Sistemas TI;

●

Administração de Redes;

●

Administração de Servidores Windows;

●

Administração de Servidores de Sistemas.

Conheça as turmas das edições anteriores >>

Pré-requisitos
●

Conhecimentos de Inglês técnico: é aconselhável que o formando seja capaz de compreender
manuais técnicos na língua inglesa.

●

O formando deverá ter frequentado a Carreira Profissional Técnico de Informática, ou apresente
conhecimentos e experiência equivalentes.

●

Não apresenta quaisquer pré-requisitos a nível de habilitações académicas ou experiência
profissional.

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 GALILEU, em consulta a organizações parceiras, e são devidamente
acompanhados por material didático, distribuídos aos participantes.
Composição:
●

155 Horas de Formação

●

4 Ações de Formação TI

●

1 Seminário Técnico

●

4 Ações de Preparação para Exame

●

4 Exames de Certificação

SECOND SHOT GRATUITO
Os formandos que não obtenham aprovação no seu primeiro exame de certificação, poderão ter uma
segunda oportunidade de forma gratuita. Têm direito a este “second shot” gratuito:
●

Os formandos que, após terem realizado o exame, tenham reprovado com nota inferior a 10% em
relação à nota mínima exigida;

●

Façam os exames nas datas propostas no calendário do percurso.

Programa
●

Windows Server Fundamentos (e-Learning)

●

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

●

Ação de Preparação para Exame 70-740

●

Networking with Windows Server 2016

●

Ação de Preparação para Exame 70-741

●

Identity with Windows Server 2016

●

Ação de Preparação para Exame 70-742

●

Seminário – Projeto de Redes

●

Securing Windows Server 2016

●

Ação de Preparação para Exame 70-744

Windows Server Fundamentos (e-Learning)
●

Server Overview

●

Managing Windows Server

●

Managing Storage

●

Monitoring and Troubleshooting Servers

●

Essential Services

●

File and Print Services

●

Popular Windows Network Services and Applications

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
●

Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

●

Configuring local storage

●

Implementing enterprise storage solutions

●

Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

●

Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

●

Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

●

Overview of high availability and disaster recovery

●

Implementing and managing failover clustering

●

Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines

●

Implementing Network Load Balancing

●

Creating and managing deployment images

●

Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

Ação de Preparação para Exame 70-740
Networking with Windows Server 2016
●

Planning and implementing an IPv4 network

●

Implementing DHCP

●

Implementing IPv6

●

Implementing DNS

●

Implementing and managing IPAM

●

Remote access in Windows Server 2016

●

Implementing DirectAccess

●

Implementing VPNs

●

Implementing networking for branch offices

●

Configuring advanced networking features

●

Implementing software defined networking

Ação de Preparação para Exame 70-741

Identity with Windows Server 2016
●

Installing and configuring domain controllers

●

Managing objects in AD DS

●

Advanced AD DS infrastructure management

●

Implementing and administering AD DS sites and replication

●

Implementing Group Policy

●

Managing user settings with Group Policy

●

Securing Active Directory Domain Services

●

Deploying and managing AD CS

●

Deploying and managing certificates

●

Implementing and administering AD FS

●

Implementing and administering AD RMS

●

Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

●

Monitoring, managing, and recovering AD DS

Ação de Preparação para Exame 70-742
Seminário – Projeto de Redes
●

O que envolve um projeto de Redes e o impacto que tem nos Administradores de Sistemas

Securing Windows Server 2016
●

Secure Windows Server

●

Secure application development and a server workload infrastructure

●

Manage security baselines

●

Configure and manage just enough and just-in-time (JIT) administration

●

Manage data security

●

Configure Windows Firewall and a software-defined distributed firewall

●

Secure network traffic

●

Secure your virtualization infrastructure

●

Manage malware and threats

●

Configure advanced auditing

●

Manage software updates

●

Manage threats by using Advanced Threat Analytics (ATA) and Microsoft Operations Management
Suite (OMS)

Ação de Preparação para Exame 70-744

