Profissionais de TI

A+
Desenvolva sua carreira em
TI com a Certificação A+
Se você está procurando por maiores oportunidades e
reconhecimento profissional. A certificação CompTIA
A+ garante uma base sólida das habilidades requeridas
para a construção de uma carreira satisfatória em TI.
DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA
A certificação CompTIA A+ pode impulsionar você
para uma carreira satisfatória e recompensadora
em TI em cloud computing, redes, mobilidade,
segurança e administração de sistemas.
SALÁRIOS MAIORES
A certificação A+ verifica se seu conhecimento e
habilidades em TI vão ao encontro dos padrões
da indústria. Em média, profissionais de TI
certificados com A+ ganham mais que 60,000
dólares por ano. *
RECONHECIMENTO GLOBAL
A certificação A+ garante a você uma credencial
reconhecida internacionalmente.
* Fonte: 2013 IT Skills and Salary Report by CompTIA Authorized Partner
** Fonte: CompTIA’s Employer Perceptions of IT Training and Certification
*** Fonte: CompTIA’s 9th Annual Information Security Trends study: 500 U.S.
IT and Business Executives Responsible for Security

VANTAGEM PARA COMPETIR
91% dos empregadores valorizam certificações em
TI, proporcionando a você uma vantagem frente
aos concorrentes para garantir o emprego.**
MAIS OPORTUNIDADES
Há previsão de aumento de estimativa de trabalho
em alguns campos de atuação em tecnologia de
mais de 20% até o ano de 2020. A possibilidade de
alcançar mais oportunidades de trabalho em TI
começa com a certificação A+. ***
HABILIDADES UNIVERSAIS
A certificação A+ da CompTIA é uma certificação
agnóstica - o que significa que profissionais
certificados com o A+ podem trabalhar com
proficiência com uma extensa variedade de
hardware e software encontrados na maioria das
organizações.

“Procuramos
por técnicos
que possuam
a certificação
A+ da CompTIA.
Sem ela,
nós nem
concedemos
uma
entrevista.”
ANGEL PINEIRO,
VICEPRESIDENTE
SÊNIOR, SERVIÇOS,
ASI SYSTEM
INTEGRATION, INC.

Certificação A+ da CompTIA para profissionais de TI
®

Profissionais certificados com A+ da CompTIA
estão qualificados para as seguintes carreiras:
• Técnico de Campo
• Técnico de Suporte de PCs
• Analista de Redes
• Administrador de TI

Ponha-se a prova
O exame de certificação em A+ inclui perguntas de múltipla
escolha e perguntas baseadas no desempenho — que requerem a
atuação em um ambiente simulado. Estes exames demonstram sua
compreensão prática com procedimentos que envolvem hardware,
softwares, solução de problemas de sistemas, reparos tecnológicos,
redes, mobilidade, segurança e procedimentos operacionais.
EXAMES DE CERTIFICAÇÃO DA CompTIA A+
Conquiste sua certificação A+ passando em dois exames de certificação A+ da CompTIA:
• A CompTIA A+ 220-801 testa os fundamentos de tecnologia, instalação e configuração de PCs, laptops e
hardwares relacionados, bem como conceitos básicos de rede.
• •A CompTIA A+ 220-802 testa as habilidades necessárias para instalar e configurar sistemas operacionais
de PCs,bem como configurar funções comuns (tais como conectividade de rede e e-mail) em sistemas
operacionais de celulares, incluindo Android e Apple iOS.
CONQUISTANDO SUA CERTIFICAÇÃO:
Para aproveitar as vantagens da certificação A+:
1. Prepare-se usando a opção de treinamento
que você preferir: Aulas presenciais, livros,
ensino à distância, provas práticas.
2. Localize um centro de testes Pearson VUE
próximo a você e faça os exames de A+.

DICA: Indivíduos certificados com A+
recomendam a concentração em um exame
de cada vez. Mesmo que você prefira iniciar
com 801 ou 802, primeiro treine e faça o exame,
depois passe para o próximo.

“Quando eu
entrei no
mundo real à
procura de um
emprego, os
empregadores
queriam uma
confirmação
de minhas
habilidades”
ANTHONY OREN,
CONSULTOR DE TI

Para saber mais: Certification.CompTIA.org/aplus
CompTIA é a maior provedor de certificações agnósticas. As certificações da
CompTIA são desenvolvidas com o apoio de empresas e organizações pioneiras na
área da tecnologia e é validada por experts do mundo todo.
.
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