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ISO/IEC 20000  
Especialista 

ISO/IEC 20000 Specialist 

Aborda o foco categórico do especialista é instalar, planejar, fazer e verificar as atividades do ciclo 

PDCA de Deming e oferecer suporte a os elementos de auditoria e aprimoramento (ACT). 

A ISO/IEC 20000 fornece uma abordagem estruturada para gerenciar os processos de gerenciamento 

de serviços de TI para que os resultados dos serviços atendam às expectativas do cliente. Neste curso 

de 16 horas, o participante será capaz de: 

 Qualificar a organização para concentrar-se na implementação de soluções e processos 
eficientes a fim de atender as necessidades do negócio e usuários para os quais a TI presta os 
serviços; 

 Relatar os serviços de TI e as principais métricas dos processos de Gestão de Serviços de TI; 
 Projetar uma melhoria contínua dos serviços. 
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Público Alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDADE 1 - PLANEJAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 UNIDADE 2 – GERENCIAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 UNIDADE 3 – MEDIR, MONITORAR E REPORTAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 UNIDADE 4 – MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 UNIDADE 5 – PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE ISO/IEC 20000 ITSM SPECIALIST 

 

Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/iso-20000-especialista   

 Gestores de TI 

 Consultores de Gestão 

 Profissionais de Gerenciamento de Serviços 

 Equipe Técnica de TI 

 Gestores de Negócios interessados em obter maiores e melhores 

benefícios de TI 

 Profissionais em busca de qualificação profissional em TI 

 

 Melhorar a produtividade, tornando processos mais eficientes e serviços mais confiáveis; 

 Auxilia na avaliação e escopo para auditorias de certificações, como por exemplo outras normas como a 
ISO 9001, auxiliando na implementação de processos de melhoria contínua; 

 Permite que a organização avalie internamente e de acordo com a norma, seus processos e atividades, 
com o objetivo de identificar e implementar melhorias, fornecendo estrutura para que ela possa ser 
auditada de maneira independente. 

 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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