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APRENDIZADO SOB DEMANDA COM O RED HAT® TRAINING
Os desenvolvedores nem sempre conseguem arranjar tempo para fazer cursos de um dia inteiro. Eles 
precisam de acesso a respostas conforme os problemas surgem, e a conteúdo sob demanda conforme 
a agenda permite. Também precisam de treinamento disponível na hora, prescritivo e confiável. O setor 
está evoluindo rapidamente, assim como as versões de software e as práticas recomendadas. Isso faz com 
que os recursos online fiquem desatualizados rapidamente. O Red Hat® Training oferece conteúdo sempre 
atualizado diretamente da fonte para que você consiga acompanhar o ritmo.

De todos os cursos do Red Hat Learning Subscription, 42% foram adicionados no último ano.1

UMA SUBSCRIÇÃO FEITA PARA DESENVOLVEDORES
O Red Hat Learning Subscription Developer foi criado especificamente para os desenvolvedores. Uma 
única subscrição anual oferece acesso a todos os cursos do Red Hat® Training para desenvolvedores, 
incluindo o conteúdo sobre Red Hat OpenShift®, Red Hat Middleware e containers. Por meio de uma 
plataforma dinâmica de aprendizado online, com cursos video classroom, e-books e laboratórios  
hands-on, os desenvolvedores têm acesso a treinamento global e ininterrupto oferecido sob demanda, 
no seu próprio ritmo, e em nove idiomas.

Receba suporte enquanto trabalha.

•  Conteúdo fácil de pesquisar para solucionar rapidamente dúvidas sobre tecnologias nativas da 
nuvem, microsserviços e migração de aplicações atuais;

• Acesso rápido ao laboratório com ambientes práticos já configurados e com etapas detalhadas;

• Cursos novos e atualizados são adicionados à subscrição conforme são lançados;

• Acesso sob demanda, no mundo todo, de maneira ininterrupta.

Desenvolva suas habilidades.

•  Como não são necessários pré-requisitos, você pode desenvolver habilidades relacionadas a 
tecnologias nativas ou desenvolvimento, qualquer que seja o seu nível de conhecimento;

•  Monitore o progresso relativo ao treinamento e às metas de certificação;

•  Pratique offline com o download de até 10 e-books.

Receba uma certificação Red Hat.

•  Obtenha até três certificações da Red Hat com três tentativas de exame;

•  Comprove com a certificação suas habilidades de desenvolvimento de aplicações da Red Hat.

RED HAT LEARNING  
SUBSCRIPTION DEVELOPER 
INCLUI:

•  Todos os cursos em sala de 
aula online e por vídeo para 
desenvolvedores do Red Hat® 
Training;

•  Cursos novos e atualizados para 
desenvolvedores conforme são 
lançados;

•  Cem horas de tempo de 
laboratório hands-on na nuvem;

•  Três tentativas de exame 
de certificação para 
desenvolvedores;

•  Download de dez e-books para 
uso offline;

•  Conteúdo do curso apresentado 
em nove idiomas.

 1 Dados do Treinamento Red Hat. Com base nos cursos adicionados em 2018 nos níveis Básico e Padrão.
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NINGUÉM ENTENDE MAIS DE RED HAT DO QUE NÓS MESMOS
A Forrester classificou o Red Hat OpenShift Container Platform como líder de mercado em plataformas 
de containers empresariais,3 o que demonstra nitidamente por que muitas empresas estão escolhendo 
a Red Hat para começarem a desenvolver aplicações modernas e nativos da nuvem. Quando se trata 
de treinamento, os desenvolvedores querem ter a certeza de estarem desenvolvendo suas habilidades 
nas tecnologias mais relevantes para o setor. Ninguém consegue oferecer um conteúdo melhor sobre 
as tecnologias da Red Hat do que o Red Hat® Training. Nossos especialistas estão desenvolvendo e 
implementando o software todos os dias para empresas do todo o mundo.

O Red Hat Learning Subscription Developer contém cursos sobre tópicos como:
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SOBRE A RED HAT
A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções de software open source utilizando uma abordagem 
de parceria com as comunidades para oferecer tecnologias confiáveis e de alto desempenho de cloud, Linux, 
middleware, armazenamento e virtualização. A Red Hat também oferece premiados serviços de suporte, 
treinamento e consultoria. Como um hub de conectividade em uma rede global de empresas, parceiros 
e comunidades open source, a Red Hat ajuda a criar tecnologias relevantes e inovadoras que permitem 
liberação de recursos para o crescimento e preparam os clientes para o futuro da TI. Saiba mais em http://
www.redhat.com.

“ Não conseguiríamos 
progredir com tanta 
eficácia sem os cursos 
do Red Hat® Training. 
Costumávamos levar 
até 30 dias úteis 
por serviço para 
desenvolver aplicações, 
mas agora são 20 dias 
úteis por serviço. 
Esperamos que esse 
tempo diminua ainda 
mais conforme as 
equipes se familiarizam 
com a tecnologia.”2

“ Meu grupo trabalha 
apenas com 
containers… Com o 
Red Hat® Training, 
a diferença que 
percebemos é como 
levar três minutos em 
vez de dois meses no 
desenvolvimento de 
uma plataforma.”2

 2  IDC InfoBrief: The Business Value of Red Hat Training Courses.Setembro de 2017.
https://www.redhat.com/en/resources/rh/tr/idc

 3  Forrester, “The Forrester New WaveTM: Enterprise Container Platform Software Suites, Q4 2018.” 16 de outubro de 2018. 
https://www.openshift.com/learn/resources/analyst-reports/forrester-enterprise-container-platform

• Red Hat OpenShift;

• Red Hat Middleware;

• Red Hat Fuse;

• Containers;

• Kubernetes;

• microsserviços;

• JavaTM EE;

COMECE AGORA MESMO 
Acesse a página do Red Hat Learning Subscription para ver mais informações, incluindo uma lista 
completa de cursos: red.ht/learning-subscription-pt. Entre em contato hoje mesmo com seu 
representante de vendas para saber como assinar o Red Hat Learning Subscription Developer.

• Apache Camel;

• Red Hat Decision Manager; 

•  Red Hat Process Automation 
Manager;
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