Profissionais de TI

Linux+
Progrida em sua carreira
com a certificação Linux+
Confirme seus conhecimentos e competências
fundamentais de administração Linux recebendo
sua certificação CompTIA Linux+ powered by LPI.

“Também resume
a certificação
como sendo

PROGRESSÃO DA CARREIRA
Mostre aos empregadores que você tem o que é
preciso. A Linux+ valida as competências básicas
no sistema operacional Linux, sendo ideal para
os que aspiram ser administradores de sistemas,
desenvolvedores e profissionais de segurança.
SALÁRIOS SUPERIORES
Demonstre suas capacidades valorizáveis com
a certificação Linux+. O salário médio de um
administrador Linux é de $88.000.*
SATISFAÇÃO NO TRABALHO
76% dos profissionais de TI certificados pela
CompTIA expressaram satisfação com seus
empregos.**

* Fonte: Indeed.com Índice de salário médio anual, engenheiros de rede, 31 de março de 2014
** Fonte: 2.º estudo anual de perspectivas de carreira de TI da CompTIA

ADMINISTRADORES LINUX ATIVOS
Atualmente, o Linux opera na maioria das
infraestruturas de TI do mundo, desde centros
de dados, sistemas virtualizados e servidores
Web, até dezenas de milhões de dispositivos
Android usados diariamente. Tal como o uso
de Linux, a necessidade de trabalhadores
de TI qualificados aumentou bastante. A
certificação Linux+ mostra aos empregadores
que você tem as competências certas para
atender suas necessidades de Linux.
TRÊS EM UM
Os profissionais de TI que receberam sua
certificação Linux+ estão igualmente aptos
para um LPIC-1 complementar da LPI e o
Administrador Linux Certificado (CLA) da SUSE.

uma credencial
reconhecida
internacionalmente.
Se você conseguir
colocá-la em seu
currículo, terá
uma vantagem
competitiva.”
MARK MILTON,
DIRETOR DE RECURSOS
HUMANOS,
GOODWILL INDUSTRIES

CompTIA Linux+ Certificação para profissionais de TI
®

Os profissionais com certificação CompTIA Linux+
estão aptos para exercer os seguintes cargos:
• Administrador de banco de dados Linux
• Administrador Linux Junior
• Administrador de rede Junior
• Administrador de rede
• Administrador de sistemas

Prove seu valor
A obtenção de sua certificação CompTIA Linux+, lhe dará uma
credencial neutra em relação às certificações de distribuições
linux específicas, oferecendo um ponto de partida para uma
grande diversidade de carreiras muito promissoras.
EXAME DE CERTIFICAÇÃO CompTIA Linux+
Receba sua certificação Linux+ passando nos exames de certificação LPI da CompTIA Linux+:
• CompTIA Linux+ LX0-103 abrange a forma de configuração do sistema, navegação da linha de comando
e uso de sistemas comuns de gerenciamento de pacotes. Também verifica o conhecimento acerca dos
comandos GNU/Linux, gerenciamento de dispositivos e implementação do modelo de hierarquia do
sistema de arquivos.
• CompTIA Linux+ LX0-104 abrange a forma de uso das diferentes proteções Linux, criação de scripts simples
e configuração de rede. As competências adicionais verificadas incluem proteção de dados, gerenciamento
de serviços e solução de problemas em ambientes de usuário.
OBTER CERTIFICAÇÃO
Para desfrutar das recompensas da certificação Linux+:

A certificação em CompTIA Linux+ powered

1. Prepare-se usando a opção de treinamento que você
prefere: sala de aula, livros, e-learning, bootcamp e
testes práticos.

uma participação posterior no programa LPI,

by LPI permite aos candidatos receberem o
certificado em LPIC-1, além de habitá-los a

“A certificação
fornece
uma medida
consistente
que foi
concebida
para validar as
competências
alcançadas.”
CHUCK COOPER,
PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO IBM

mediante escolha do candidato.

2. Localize o centro de testes Pearson VUE mais próximo
e faça o exame CompTIA Linux+.

Saiba mais: Certification.CompTIA.org/linuxplus

CompTIA é o maior fornecedor mundial de certificações vendor-neutral. As certificações da CompTIA são
desenvolvidas com o suporte de organizações e empresas líderes no segmento de tecnologia, além da
validação feita por especialistas da indústria em todo o mundo.
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