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A tecnologia avançada exige
aprendizado avançado
Acompanhe as tecnologias da Red Hat com o Red Hat Learning Subscription

“Usei o Red Hat

Aprendizagem individualizada sob demanda
Para obter os melhores resultados com o uso do software, as organizações precisam de uma equipe

Learning Subscription bem-informada e de uma solução rápida, eficaz e específica de aprendizagem. O Red Hat® Learning
para ampliar minha Subscription, oferecido pelo Red Hat Training and Certification, oferece acesso sob demanda para ajudar
competência e meu você a aprender a usar as tecnologias da Red Hat com rapidez.
conhecimento em Quer você tenha adotado o Red Hat OpenShift® recentemente, sua equipe esteja melhorando a
tecnologias da Red Hat automação com o Red Hat Ansible® Automation Platform ou você seja administrador de sistemas e
com oportunidades precise aprender outras competências do Red Hat Enterprise Linux®, a subscrição tem conteúdo de todo
o portfólio da Red Hat para ajudar a desenvolver competências e encontrar respostas quando necessário.
valiosas de treinamento
e certificação. Quanto Conteúdo constantemente atualizado
mais eu aprendia, mais Quando se trata de aprendizagem, você quer desenvolver competências em tecnologias relevantes
gostava de todas as para o trabalho. Essa subscrição anual é constantemente atualizada para ajudar você a desenvolver as
tecnologias da Red competências e o conhecimento exigidos pelo mercado de tecnologias em expansão.
Hat. Desde então, Com o Red Hat Learning Subscription, você tem acesso ao conteúdo mais atualizado nas versões
continuo buscando mais recentes de software da Red Hat, com conteúdo direto da fonte. Ninguém consegue oferecer um
novas certificações.”1 conteúdo melhor sobre as tecnologias da Red Hat do que o Red Hat® Training. Nossos especialistas
desenvolvem e implementam o software todos os dias para empresas do mundo todo.

Jason Hiatt
– profissional do ano certificado pela
Red Hat em 2019, desenvolvedor líder de
infraestrutura (RHCE®, RHCSA®),
OneMain Financial

Personalize seu nível de subscrição
O Red Hat Learning Subscription ajuda você a desenvolver suas competências nas tecnologias da
Red Hat e a se preparar para a certificação. No nível Standard, você tem recursos adicionais para ajudar a
atingir suas metas de certificação, inclusive tentativas de exame.

Tabela 1. Comparação dos níveis do Red Hat Learning Subscription
Basic

Standard

Acesso individualizado a mais de 50 cursos

Tudo do nível Basic mais:

Acesso antecipado

Conteúdo extra de especialistas

400 horas de tempo de laboratório baseado em cloud

Exames de certificação

Download de 10 e-books

Bate-papo com especialistas

Trajetos de aprendizado

Recursos para ajudar você a ter sucesso
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O Red Hat Learning Subscription está disponível mundialmente com os principais recursos para
ajudar você a mapear suas metas de aprendizado, estudar para a certificação, fazer experimentos em
laboratório e obter respostas rápidas quando estiver trabalhando.

1 “Red Hat Certified Professional of the Year.” Red Hat, 2019.
2 Resumo do depoimento de um cliente da Red Hat. “Líder de chão de fábrica adquire conhecimento e economiza
tempo com o Red Hat Learning Subscription”, março de 2018.
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“A Red Hat é essencial

para nossa empresa.
Temos o Red Hat
Enterprise Linux e
o Red Hat Satellite.
Também estamos
implementando o
Red Hat Ansible
Automation. Com
isso, precisamos estar
atualizados com a versão
mais recente dessas
soluções. Temos uma
grande empresa, mas
com uma equipe de TI
pequena. Temos um
cronograma de trabalho
apertado, então não
consigo enviar a equipe
para treinamento
externo. Com o Red Hat
Learning Subscription,
realizamos treinamentos
internamente e
no nosso ritmo.”2
Rod Preston
Supervisor de engenharia de
sistemas

Tabela 2. Principais recursos do Red Hat Learning Subscription
Basic

Standard

Acesso antecipado

Seja o primeiro a explorar essas tecnologias ainda em desenvolvimento
antes do lançamento oficial acessando os cursos e laboratórios que estão
atualmente em desenvolvimento.

Laboratórios baseados
em cloud

Acesse os mesmos laboratórios usados em sala de aula,
disponíveis 24x7 em 6 continentes.

Trajetos de aprendizado

Mapeie suas metas de aprendizado e de certificação em um dos trajetos
de aprendizado descritos na plataforma.

Exames de certificação

Valide suas competências por meio de exames baseados em desempenho
com o nível Standard. O nível Standard inclui cinco exames e
duas novas tentativas.

Conteúdo extra
de especialistas

No nível Standard, tenha acesso a breves vídeos de demonstração de
profissionais de campo da Red Hat, que complementam o catálogo.

Bate-papo com
especialistas

No nível Standard, tenha acesso a uma sessão de 30 minutos por dia para
bater papo com um especialista no conteúdo do curso.

Download de e-books

Download de até 10 e-books do curso para uso offline.

Relatórios

Veja relatórios de andamento do curso e do laboratório, e receba
certificado de conclusão do curso.

Conteúdo traduzido

Acesse os cursos mais populares da Red Hat em oito idiomas:
espanhol internacional, português do Brasil, francês, italiano,
alemão, chinês simplificado, coreano e japonês.

Experimente agora
Acesse a página do Red Hat Learning Subscription em red.ht/learning-subscription para ver mais
informações e ter acesso a um trial gratuito. Entre em contato hoje mesmo com o representante de
vendas para saber como assinar o Red Hat Learning Subscription.
Sobre a Red Hat
A Red Hat é o principal fornecedor mundial de soluções empresariais de software open source, utilizando uma abordagem
desenvolvida pela comunidade para fornecer tecnologias confiáveis e de alto desempenho para Linux, cloud híbrida,
container e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar aplicações de TI novas e atuais, desenvolver aplicações
nativas de cloud, padronizar nosso sistema operacional líder do setor e automatizar, proteger e gerenciar ambientes
complexos. Os serviços premiados de suporte, treinamento e consultoria fazem da Red Hat um consultor confiável para
empresas da Fortune 500. Como parceiro estratégico de provedores de cloud, integradores de sistema, fornecedores
de aplicações, clientes e comunidades de open source, a Red Hat ajuda empresas a se prepararem para o futuro digital.
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