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PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM SEGURANÇA DE TI 
O Programa de Certificação em Segurança de TI da Trend Micro capacita alunos que estejam 
matriculados em cursos de ciências da computação com os conhecimentos práticos necessários para 
que possam aproveitar oportunidades de vagas de systems engineering no setor de segurança de TI 
com a Trend Micro. 

 
 

ACELERE SUA CARREIRA EM SEGURANÇA DE TI 

Com a freqüência e gravidade cada vez maiores das ameaças cibernéticas e uma escassez global 
de qualificações entre os provedores de segurança de TI tanto estabelecidos quanto iniciantes, 
não há momento melhor para começar uma carreira na área da segurança de TI. Há 
oportunidades para candidatos qualificados em todas as áreas do negócio, desde 
desenvolvimento de software, até vendas, suporte e serviços profissionais.  

 

 

“Este programa ajuda a preparar os estudantes de áreas da 

computação para que sejam bem-sucedidos, e estamos 

ansiosos para oferecê-lo no Brasil. A região da América 

Latina é um dos nossos mercados de crescimento mais 

rápido e nosso sucesso contínuo depende muito do acesso 

a profissionais inteligentes, tecnicamente proficientes para 

as áreas de vendas, pré-vendas e pós-vendas.” 

Visão Geral do Programa 

• Programa de treinamento gratuito 
com duração de seis semanas. 

• O programa ocorre no recém-remodelado 
e premiado escritório da Trend Micro e na 
unidade de treinamento localizada em São 
Paulo. 

• Os instrutores são da Trend Micro e de 
outras organizações que colaboraram. 

• Os participantes admitidos no 
programa receberão um bolsa de 
estudos. 

 

Oportunidades de Emprego 

• Em todos os programas anteriores, 
contratamos alguns estudantes que 
participaram e foram aprovados .

 
Wael Mohamed 

President & Chief Operating Officer, Trend Micro 
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CURRÍCULO 

O programa ajuda a desenvolver habilidades técnicas e pessoais necessárias para se 
tornar um Systems Engineer eficiente. Os estudantes aprenderão sobre arquitetura, 
ambientes de implementação, instalação, configuração e gerenciamento das soluções 
principais da Trend Micro para Hybrid Cloud Security, Network Defense e User 
Protection. Inclui exames escritos completos de cada solução. 

 

Além disso, o programa fornece informação essencial e complementar, cobrindo vários 
tópicos, como: 

• O mercado de Segurança de TI 

• Trend Micro e suas soluções 

• Redes, client/server, virtualização e computação em nuvem 

• Ameaças e vulnerabilidades 

• Perfis com sucesso na carreira 

• Trabalho em equipe 

• Preferências de pensamento 

• O perfil de um systems engineer 

• Habilidades de comunicação e apresentação 

 

Os estudantes deverão completar os exercícios e exames escritos, orais e em grupo. 

 

TREND MICRO 

A Trend Micro Incorporated, líder global em softwares de segurança, empenha-se em 

tornar o mundo seguro para a troca de informações digitais.  Com 27 anos de 

experiência, mais de 5.000 funcionários e atuação em mais de 40 países, nossas 

soluções para consumidores, empresas e governos fornecem segurança em camadas 

para dados que protegem as informações em dispositivos móveis, endpoints, 

gateways, servidores e na nuvem.  

A Trend Micro possibilita a proteção inteligente de informações, com uma tecnologia 

de segurança inovadora que é simples de implantar e de gerenciar e que se ajusta a 

um ecossistema em desenvolvimento. Todas as nossas soluções são movidas por uma  

inteligência global de riscos, com base em nuvem, uma infraestrutura da Trend Micro™ 

Smart Protection Network™, e são apoiadas por mais de 1.200 especialistas em 

ameaças localizados em todo o mudos. Para mais informações, acesse  

TrendMicro.com. 

 
 
 
 

 
Qualificações 

Para se qualificarem os candidatos devem: 

• Estar matriculados e cursando uma 
faculdade/universidade em tecnologia da 
informação/comunicações, engenharia da 
computação ou ciências da computação. 

• Bom conhecimento em inglês (falar e escrever). 

• Ter conhecimento básico em 
networking e segurança de TI serão 
diferenciais. 

• Próxima Sessão: Janeiro – Fevereiro de 2018. 

 
Prazo de inscrição: 03 de dezembro de 2017 

Para se inscrever no Programa de Certificação para 
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 formação e médias do curso. 

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

 

Inscreva-se Agora 

Envie sua inscrição por e-mail (PDF, no 
máximo 500 palavras) até o dia 03 de 
dezembro para 
cpits_brazil@trendmicro.com Candidatos aprovados 
serão contatados com mais detalhes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
©2017 por Trend Micro Incorporated. Todos os direitos reservados. A 
Trend Micro, o logotipo t-ball da Trend Micro e a Smart Protection 
Network são marcas comerciais ou marcas registradas da Trend Micro 
Incorporated. Todas as outras empresas e/ou nomes de produtos podem 
ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários. As 
informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio.  [ST04_CertProgram_ITSecurity_170614] 
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