
CAPACITAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA

Visão Geral do Programa

• Um programa de treinamento e
certificação com 10 semanas de duração

• O programa acontecerá na modalidade
presencial em nosso escritório em SP

• Os instrutores são da Trend Micro e outras
empresas que colaboram

Trend Micro

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM SEGURANÇA DE TI
O Programa de Certificação em Segurança de TI da Trend Micro equipa recém-formados em ciência 
da computação com o conhecimento prático e as habilidades necessárias para aproveitar as 
oportunidades de trabalho de engenharia de sistemas e vendas na indústria de segurança de TI.

Qualificações

Para se qualificarem, os candidatos devem: 

• Ter concluído ou estar perto de concluir
um curso de associado ou graduação
relacionado a Tecnologia da Informação

•  Experiência e formação em Tecnologia
da Informação serão consideradas no
lugar do diploma

•  Conhecimento básico de redes e
segurança de TI ou compreensão da
tecnologia em nuvem é um diferencial

• Ter menos de 27 anos

• Disponível para começar dia 09 de maio
de 2022

• Bom conhecimento em Inglês (falar e
escrever)

Prazo de Inscrição: 17 de abril, 2022

Próxima Sessão: 9 de maio, 2022.
Para se inscrever no Programa de Certifica-
ção de Segurança de TI, envie uma carta de 
apresentação com:

• Seu nome completo e detalhes de contato
(e-mail, telefone)

• Sua graduação, projeto de conclusão de
curso, ano de formatura e médias do curso

• Apresentação pessoal e explicação de
porque você se adequa à proposta deste
programa

• Narrativa de sua formação e experiência
em TI

Inscreva-se agora

Acesse o formulário aqui para enviar sua 
candidatura (PDF, máximo 500 palavras) até 
17 de abril de 2022. Candidatos aprovados 
serão contatados com mais detalhes.

CURRÍCULO
Este programa ajuda a desenvolver as habilidades físicas e sociais necessárias para ser 
rapidamente eficaz no trabalho. Após um período de orientação inicial, que garante a 
todos os alunos uma base comum de conhecimento, a aula vai se concentrar mais no 
domínio técnico (pré-venda e pós-venda). O currículo incluirá os seguintes módulos:

•  Fundamentos de Segurança de TI: Garante uma estrutura comum para todos os
alunos e fornece o contexto histórico da segurança de TI, define os princípios-chave, o
cenário de ameaças e as tendências de segurança cibernética.

•  O Mercado de Segurança de TI: Explica a estrutura do setor, apresenta funções-
chave (fornecedores independentes de software (ISVs), integradores de sistema,
revendedores, provedores de serviços, etc.) e organizações-chave.

•  Trend Micro: Apresenta os alunos à empresa; explicando os problemas que
resolvemos e nosso portfólio de produtos, com exemplos de histórias de sucesso para
destacar o valor que oferecemos.

•  Vendendo Segurança de TI: Dá aos alunos uma compreensão do ciclo de vendas,
identifica os principais compradores e influenciadores em uma situação de vendas e
define as várias funções do vendedor, incluindo gerente de contas, engenheiros de
sistemas de pré-vendas e engenheiro de sistemas de pós-vendas.

•  Comunicação: Ajuda a garantir que os alunos tenham uma compreensão básica dos
principais desafios, problemas e oportunidades de comunicação ao vender para
clientes. Ele destaca as principais dinâmicas que podem ocorrer e fornece aos alunos
algumas ferramentas para definir diferentes tipos de personalidade e a melhor forma
de trabalhar com eles.

•  Técnico: Os alunos com forte interesse e aptidão para funções de engenharia de pré-
vendas e pós-vendas buscarão um currículo mais orientado para a técnica.

Nota: Os alunos deverão realizar exercícios escritos, orais e em grupo, bem como testes.

TREND MICRO
A Trend Micro, líder global em segurança cibernética, é apaixonada por tornar o mundo 
seguro para a troca de informações digitais hoje e no futuro. Nossa defesa conectada 
contra ameaças permite o compartilhamento de inteligência contra ameaças e fornece 
visibilidade e investigação centralizadas para tornar as organizações mais resilientes. 

A Trend Micro entregou com sucesso o Programa de Certificação em Segurança de TI na 
China, Japão, Estados Unidos, Índia e Egito, e agora volta a oferecê-lo no Brasil.  Para mais 
informações, visite www.trendmicro.com. 

©2022 por Trend Micro Incorporated. Todos os direitos reservados. Trend Micro e 
o logotipo Trend Micro t-ball são marcas comerciais ou marcas registradas da Trend 
Micro Incorporated. Todos os outros nomes de empresas e/ou produtos podem ser 
marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários. As informações 
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para obter detalhes sobre as informações pessoais que coletamos e por quê, consulte nosso Aviso de Privacidade em nosso site:  
https://www.trendmicro.com/privacy
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