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DevOps Master 

DevOps Master™ destina-se a qualquer pessoa trabalhando em um contexto de DevOps ou em 

uma organização que considere a transição para uma forma de trabalho DevOps, resultando em 

integração, implantação, entrega, melhoria contínua e feedback. 

Aborda práticas que, uma vez bem implantada nas organizações, garantem uma verdadeira revolução 

no Gerenciamento de Serviços de TI, Gerenciamento de Projetos de TI, Gerenciamento de Requisitos 

e Desenvolvimento de software. Neste curso de 24 horas, o participante será capaz de: 

 Evoluir diferentes sistemas em ambientes altamente dinâmicos e seguros; 

 Realizar implantações instantâneas que permitem evoluir sem paradas, ambientes 24 x 7 de 

forma segura, rápida e com mínimos impactos; 

 Implantar e melhorar as práticas atuais da TI, com o objetivo de melhor prestação de serviços, 

em relação a velocidade e segurança na organização como um todo. 
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 UNIDADE 1 – ADOÇÃO DO DEVOPS 

 UNIDADE 2 – PLANEJAMENTO, EEQUISITOS E DESENHO 

 UNIDADE 3 – DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

 UNIDADE 4 – OPERAÇÃO E ESCALA 

 UNIDADE 5 – CICLO DE VIDA 

 UNIDADE 6 – PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO 

 

Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/devops-master  

 Desenvolvedores de Softwares e Websites 

 Engenheiros de DevOps 

 Profissionais de Lean e Agile 

 Gerentes de Projetos 

 Equipe de Operação e Técnica de TI 

 Desenvolvedores de Softwares e Websites 

 Profissionais em busca de qualificação profissional em TI 

 

 Compreender quais as práticas específicas, quais as necessidades de automação das rotinas. 

 Compreender quais as práticas convencionais, como ITSM, Agile SCRUM, Atividades de Desenvolvimento, 

Gerenciamento de Projetos, que precisam de adaptações para o DevOps Funcionar eficazmente; 

 Compreender quais os cuidados e necessidades culturais precisam ser integrados, quais das características 

e competências que fazem das equipes serem altamente produtivas em um ambiente altamente mutante, 

quais as anti-práticas que anulam o trabalho ágil nas práticas DevOps; 

  

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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