
 

A Dell EMC oferece certifi cações de TI para validar suas habilidades de 
instalação, confi guração, resolução de problemas e conhecimento dos processos 
e ferramentas de implantação. Fornecemos o conhecimento e as qualifi cações 
necessárias no atual ambiente competitivo de TI para aproveitar ao máximo 
e rapidamente os investimentos, reduzir os riscos e manter as infraestruturas 
em funcionamento uniforme. Nossos exames de certifi cação são abrangentes 
e foram desenvolvidos para medir sua habilidade de executar tarefas de nível 
médio a avançado. Obter experiência prática nos sistemas Dell EMC é essencial 
para o sucesso.

O primeiro passo para a certifi cação é o preparo e a obtenção da experiência 
relevante. Comece criando uma conta em dell.com/certifi cation para ter acesso 
às suas necessidades de certifi cação em um só lugar, desde o agendamento do 
exame de certifi cação até o download de um guia de estudo e a execução de 
exames práticos.

Por que certifi car-se?
Impulsione sua carreira e seja reconhecido(a) pelo seu conhecimento e 
especialização técnica em implantação e gerenciamento do nosso hardware.

•	 Aumente	a	visibilidade	em	um	mercado	competitivo

•	 Gere	credibilidade	e	amplie	seu	valor	dentro	da	organização	e	para	os	clientes

•	 Conquiste	a	validação	como	um	profi	ssional	de	TI	altamente	qualifi	cado

Você é um Channel Partner? 
Saiba mais sobre as Deployment 
Services Competencies:

As competências permitem 
que parceiros implantem nosso 
hardware com mais conhecimento, 
precisão e efi ciência.

Tenha acesso a ferramentas 
exclusivas da Dell EMC, além de 
práticas recomendadas e às mais 
recentes atualizações técnicas 
essenciais para enriquecer suas 
habilidades de implantação.

Recursos e benefícios:

•	 Qualifi	que-se	ao	fornecimento	
conjunto 

•	 Status	listado	em	Encontre	
um parceiro

•	 	Aproveite	nossos	recursos	de	
implantação

Empregue dois ou mais 
profi ssionais aprovados no exame 
de certifi cação correspondente 
para conquistar a competência.

Adquira conhecimento em 
implantação reconhecido pelo setor

Valide as 
habilidades críticas 
e o conhecimento 
técnico para 
gerenciar e 
implantar com 
sucesso as 
tecnologias 
Dell EMC

Treinamento e certifi cação



Certificações e autorizações disponíveis
Certificações

•	 Servidor

•	 Storage

•	 Networking

Autorização 

•	 Sistemas	clientes

Treinamento e certificação

Para obter informações sobre os caminhos de aprendizado e as certificações,  
acesse dell.com/certification 
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Caminho de aprendizado recomendado para a certificação
O	treinamento	é	altamente	recomendável.	No	entanto,	ele	não	é	suficiente	para	prepará-lo	para	os	exames	
de certificação. Combinados com experiências reais, os caminhos de aprendizado recomendados oferecem o 
conhecimento para você ampliar suas habilidades de TI e se preparar melhor para os exames. Todos os cursos  
de certificação estão disponíveis como treinamento virtual ministrado por instrutor. Veja abaixo um exemplo  
de caminho de aprendizado recomendado.

Prepare-se
Acumule a experiência relevante 
em sistemas Dell EMC, participe 
do treinamento recomendado, 
baixe os guias de estudo para  
o exame, e pratique os exames  
em dell.com/certification.

Agende o exame
Faça login em dell.com/certification para 
agendar o exame no centro de teste.

Conquiste a certificação
O selo fica disponível 5 dias úteis 
após a aprovação no exame.
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Profissional certificado | PowerEdge

Associado certificado | PowerEdge

M1000e e FX 
Instalação, configuração  

e gerenciamento 
(3 dias de VILT + eLearning)

VRTX 
Instalação, configuração  

e gerenciamento 
(3 dias de VILT + eLearning)

PowerEdge 
Guia	de	estudo	para	 

o exame do profissional

PowerEdge 
Exame do profissional 

(DCPPE-200)

PowerEdge 
Instalação e configuração

(3 dias de VILT + eLearning)  

PowerEdge 
Gerenciamento	e	resolução	

de problemas
(2 dias de VILT + eLearning) 

PowerEdge 
Guia	de	estudo

 para o exame do associado

PowerEdge 
Exame do associado 

(DCAPE-100)
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Os exames de 
certificação estão 
disponíveis em 5.500 
centros de teste em 
mais de 180 países. 


