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O RED HAT TRAINING ESTÁ EM ALTA

A procura por profissionais de TI treinados e certificados pela Red Hat® não para de aumentar. 

Para competir em um mercado global de crescimento acelerado, você precisa estar por dentro 

das novidades tecnológicas e garantir os conhecimentos necessários. O Red Hat Learning 

Subscription ajuda você a atualizar suas habilidades e a obter conhecimento por meio de um 

acesso fácil e rápido aos treinamentos de todo o portfólio de soluções e tecnologias da Red Hat.

O Red Hat Learning Subscription oferece os treinamentos da Red Hat por meio de uma plata-

forma dinâmica de aprendizagem on-line incluindo videoaulas, e-books, laboratórios hands-on e 

muito mais. Esses recursos estão disponíveis no mundo todo em até nove idiomas, com acesso 

sob demanda, em tempo integral e de acordo com sua disponibilidade. 

Crie o seu próprio caminho de aprendizagem para atender às suas necessidades corporativas e 

de treinamento. Com uma interface de aprendizagem intuitiva e interativa, você acompanha o 

seu progresso em direção aos seus objetivos de treinamento e certificação.

CRIE SEU PRÓPRIO CRONOGRAMA DE TREINAMENTO

Há dois níveis de subscrição para que você possa personalizar o seu plano de treinamento.

Cursos 

on-line Videoaulas

Laboratórios 

hands-on

Vídeos com 

instrutores

Horas com o 

instrutor

Seminários 

realizados por 

especialistas

Exames de 

certificação

Caminhos de 

aprendizado

Basic √ √ √ √

Standard √ √ √ √ √ √ √ √

APRENDA COM TREINAMENTOS HANDS-ON DE ALTA QUALIDADE

O Red Hat Learning Subscription oferece cursos com o mesmo conteúdo de excelente qualidade 

e laboratórios hands-on que são oferecidos nos treinamentos convencionais em salas de aula. 

Agora, você pode seguir o seu próprio ritmo e aprender de forma contínua.

RECURSOS BENEFÍCIOS

Aprendizagem no seu ritmo Conclua a certificação e continue o seu aprendizado conforme a 

sua disponibilidade.

Conteúdo de alta qualidade Acesse toda a nossa biblioteca de treinamentos on-line.

Laboratórios hands-on Teste as versões mais recentes dos softwares Red Hat em 

ambientes controlados.

Uma única subscrição com 

duração de um ano

Planeje seus custos com treinamento ao obter uma assinatura 

anual predefinida.

O RED HAT LEARNING 
SUBSCRIPTION INCLUI:

Acesso ilimitado à:

• Mais de 50 cursos on-line do Red 

Hat Training, incluindo cursos 

novos e atualizados.

• 400 horas de laboratórios 

hands-on em cloud. 

• Mais de 100 horas de videoaulas.

• Mais de 1.000 vídeos gravados 

por instrutores.

• Conteúdo dos cursos disponível 

em até nove idiomas.

Benefícios além do treinamento:

• 93% dos alunos dizem que após 
a conclusão de um curso do Red 
Hat Training, os seus projetos de 
TI que utilizam tecnologias Red 
Hat apresentam maiores chances 
de sucesso.1

• 96% dos alunos da Red 
Hat dizem estar mais bem 
preparados para maximizar o 
valor de suas soluções Red Hat.1

• 92% dos assinantes dizem que 
o acesso imediato às últimas 
versões de cursos novos no Red 
Hat Learning Subscription ajuda 
a manter seus conhecimentos 
técnicos atualizados.2

• 88% dos assinantes dizem que 
uma subscrição de aprendizagem 
é a melhor maneira de se 
preparar para adoção de tecno-
logias novas e emergentes.2

 1 Baseado em uma pesquisa global com mais de 9.000 clientes do Red Hat Training, realizada entre 1º de setembro de 
2015 e 29 de fevereiro de 2016.

 2 Pesquisa com assinantes do Red Hat Learning Subscription. Maio de 2016.
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SOBRE A RED HAT

A Red Hat é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções de software open source, 
utilizando uma abordagem impulsionada pela comunidade para oferecer tecnologias confiáveis e de 
alto desempenho em nuvem, virtualização, armazenamento, Linux e middleware. A Red Hat também 
oferece serviços renomados de suporte, treinamento e consultoria. Como o principal conector de uma 
rede global de empresas, parceiros e a comunidade open source, a Red Hat contribui na criação de 
tecnologias relevantes e inovadoras, as quais oferecem os recursos necessários para o crescimento e a 
preparação de seus clientes para o futuro da TI.

PORTFÓLIO DA RED HAT Saiba mais em redhat.com.
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CURSOS INCLUÍDOS

• Red Hat Enterprise Linux® 

Mais de 10 cursos sobre Linux focados na "capacitação de sobrevivência" para administra-

ção do Linux.

• Red Hat JBoss® Middleware 

Mais de 17 cursos sobre middleware para que você explore o desenvolvimento de aplicativos 

e torne-se um administrador do JBoss.

• Red Hat OpenStack® Platform 

Mais de quatro cursos sobre OpenStack centrados na implementação de ambientes de cloud 

computing.

• Cloud computing, virtualização corporativa e armazenamento 

Mais de três cursos sobre cloud que ensinam recursos do Red Hat CloudForms, Red Hat 

Enterprise Virtualization e Red Hat Storage.

• DevOps 

Mais de cinco cursos sobre DevOps que usam Docker, Kubernetes e Red Hat OpenShift para 

mostrar o uso de aplicativos em containers.

• Videoaulas 

Mais de 8 videoaulas com os cursos mais populares em vídeo HD.

COMECE AGORA

Visite a página do Red Hat Learning Subscription para obter mais informações e conferir uma 

lista completa de cursos em red.ht/learning-subscription.

Entre em contato com seu representante de vendas hoje mesmo para saber como se subscrever 

no Red Hat Learning Subscription.
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