Práticas recomendadas
de treinamento
Certificação CompTIA CTT+™
O treinamento eficaz começa com um instrutor competente
e o Treinador técnico certificado (CTT+) pela CompTIA
valida a excelência no que diz respeito à instrução.
Treinadores CompTIA CTT+ personificam a excelência
na preparação, apresentação, comunicação, facilitação e
avaliação tanto em salas de aula quanto em ambientes de
aprendizagem virtuais.
A certificação CompTIA CTT+ consiste de dois exames:
O CompTIA CTT+ Essentials e o exame prático para
Treinadores em sala de aula ou em sala de aula virtual.
A CompTIA CTT+ é uma certificação para treinadores de
qualquer setor:

"Desde que incorporamos o
CompTIA CTT+ no plano de
carreira dos instrutores, eu tenho
observado os padrões de nossos
treinadores de se manterem em
constante ascensão. E o mais
significativo para mim é o orgulho
e profissionalismo que eles
mostram em seus treinamentos."
– Marilyn Bloom
Gerente nacional,
Divisão de desenvolvimento
organizacional e centros de
treinamento de aprendizagem da
Ricoh University

• TI, telecomunicações ou empresas de software
• Governo
• Empresas industriais ou de fabricação
• Empresas financeiras, de saúde ou de seguros
•	Instituições acadêmicas (ensino médio ou instituições de
ensino superior)
• Empresas de serviços

CompTIA CTT+
Essentials TK0-201
Exame baseado
em computador

CompTIA CTT+
Essentials TK0-202
Sala de aula
Exame baseado
em desempenho

CERTIFICADO

Treinador em
sala de aula

OU
CompTIA CTT+
Essentials TK0-203
Sala de aula virtual
Exame baseado
em desempenho

CERTIFICADO

Treinador em sala
de aula virtual

"Como treinador, descobri que
revisar os domínios do CompTIA
CTT+ ao preparar minhas aulas
é um importante lembrete de
como eu posso sempre atualizar
a qualidade de minha instrução.
Eles são uma excelente lista de
verificação anterior ao curso."
– Curt Valmy
Treinador e consultor de
aprendizagem
Certificado pelo CompTIA CTT+
OM-Tech Learning

Programas de certificação da CompTIA
A CompTIA é a maior provedora de certificações para
fornecedores do mundo. As certificações da CompTIA são
desenvolvidas com o suporte de empresas e organizações de
tecnologia líderes, e são validadas por especialistas de campo
em todo o mundo.

www.comptia.org/certification

Avançando no setor de TI global
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de treinamento
VAR Membership Packages
Uma equipe de treinamento profissional traz valor à sua empresa.
Os treinadores do CompTIA CTT+ têm as habilidades necessárias para fornecer programas
de treinamento eficazes e de alta qualidade.

O CompTIA CTT+ é suportado por empresas e organizações de tecnologia líderes.
Adobe, Dell, Microsoft, Novell e Ricoh recomendam que seus treinadores sejam certificados
pelo CompTIA CTT+. A Training Associates também procura contratar profissionais
certificados pelo CompTIA CTT+.

O CompTIA CTT+ reduz os custos de treinamento e simplifica o processo de
contratação.
Os instrutores que são certificados pelo CompTIA CTT+ têm habilidades comprovadas em
planejamento de cursos e métodos de fornecimento.

Recursos da Certificação CompTIA CTT+:
Para obter mais informações sobre o CompTIA CTT+, acesse www.comptia.org/certification
ou envie um e-mail para cttplus@comptia.org.

Sobre a CompTIA
A CompTIA é a voz do setor de tecnologia da informação (TI) mundial. Seus membros são as empresas
na vanguarda da inovação e os profissionais responsáveis pelo aumento dos benefícios que as
organizações recebem de seus investimentos em tecnologia. A CompTIA dedica-se para o avanço do
crescimento do setor por meio de seus programas educacionais, pesquisas de mercado, eventos de
rede, certificações profissionais e defesas de políticas públicas. Para obter mais informações, acesse
www.comptia.org.
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