
duração 
42 horas 
 
datas de realização 
A defnir 
 
horário 
das 9:00 às 12:30 e das 14:00 
às 17:30  

 
preço de inscrição 
1.200,00 € 
 
descontos 
. Alunos e recém licenciados: 
950,00€ 
Possibilidade de pagamento 
faseado  
 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 

valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
instalações da UNAVE/UA  
 
 
 
inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

A Salesforce é líder e pioneira em sistemas de informação em Cloud Computing para 
empresas e é o CRM número 1 do mundo. A economia Salesforce, composta por 
parceiros, desenvolvedores e mais de 150 mil clientes, prevê a criação de 3,3 
milhões de novos empregos e revenue de US $ 859 mil milhões em novos negócios 
até 2022. 
 
Milhares de fornecedores independentes de software (ISVs) estão a ampliar a 
funcionalidade do Salesforce com aplicativos personalizados construídos na 
plataforma. 
Os principais integradores de sistemas (SIs) do mundo estão a ajudar clientes e 
empresas a implementar tecnologias específica à sua medida, providenciando à 
Salesforce soluções extremamente especializadas e avançadas. Uma nova pesquisa 
demonstra que os benefícios de soluções em Cloud Computing estão diretamente 
relacionados com inovação de da tecnologia que por sua vez, auxilia a inovação 
empresarial.  
 
A adoção de Cloud Computing, é crucial e está diretamente relacionada com o 
sucesso das organizações e cresce a um ritmo muito mais rápido que os tradicionais 
sistemas da informação como. Na verdade, esta economia suportará 17 por cento de 
produtos e serviços que suportam projetos de transformação digital que ascenderá no 
total a US $ 2 trilhões até 2020. 
 
Salesforce “Boot Camp” Administration Essentials for New Admins (ADM-201) 
Formação, oficial Salesforce, com o objetivo de formar e certificar em Salesforce.  
Após frequência e aprovação no exame de certificação os alunos completam os 
requisitos para iniciar uma carreira como Salesforce Professional.  
 
- Curso preparatório para ADM201 - 2 Dias 
Os alunos serão direcionados para os conceitos introdutórios da tecnologia em Cloud 
Computing de Salesforce. 
- Formação ADM201 - 5 dias 
Após o final do curso de sala de aula de 5 dias, os alunos terão 1 semana para a 
preparação para exame de certificação. Eles serão autorizados a abordar qualquer 
questão ao instrutor. 
- Preparação para a certificação em ADM201 - 2 Dias 
Após uma revisão inicial, os alunos serão desafiados com cenários de casos reais 
para estar preparados para o exame de certificação. 
 
Através da nossa expertise em recrutamento e seleção de profissionais de 
tecnologias de nicho e atuação global, a K2 Partnering Solutions acompanhará todo o 
processo de desenvolvimento de carreira bem como a preparação para o mercado de 
trabalho em Tecnologia.  
 
O KIT de formação oficial Salesforce, que inclui:  
Student exercise e-books  
Training Org  
Certification voucher 
 
A formação conjuga sessões em salas de aula com um instrutor com elementos de e-
learning. Formação lecionada em inglês. 
 
Esta formação não é dirigida para usuários finais, mas sim para desenvolvimento de 
uma carreira como consultor profissional certificado.  


