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MCSA Windows Server 2016/ 2019
De : Juracy Sanchez <juracy@green.com.br>

Qua, 19 de Fev de 2020 15:38

Assunto : MCSA Windows Server 2016/ 2019

33 anexos

Para : Fabio de Souza Leite <fabioleite@tre-rr.jus.br>
Cc : Ana Claudia Santana dos Santos <ana.claudia@green.com.br>

Olá Fábio, como vai?
Agradecemos seu interesse em receber informações sobre nossos treinamentos.

Formação Oficial MCSA Windows Server 2016/ 2019

Conteúdo programático
20740 - Installation, Storage, and Computer with Windows Server 2016/ 2019
20741 - Networking with Windows Server 2016/ 2019
20742 - Identify with Windows Server 2016/ 2019
* conteúdos customizados de acordo com a nova sistemática do acelerado.
Bônus à Auto estudo
MTA Fundamentos de Redes - Pré-requisito MCSA Win 2016/ 2019 (online)
Instalação do Windows Server e configuração do cliente Windows (online)
Dicas e Truques dos exames MCSA Windows 2012 e 2016 (online)
Simulados para testar seu conhecimento sobre o conteúdo aprendido no treinamento (online).
3 cursos: MCSA Windows 2016 Acelerado (20740 + 20741 + 20742)
3 exames referentes: 70-740 + 70-741 + 70-742
Acesse o Vídeo Demonstrativo do Modelo Acelerado (MCSA Windows)
O mesmo conteúdo (sem cortes), porém em menor tempo presencial e + Econômico que o tradicional

Datas de Início

Público

Investimento Unitário
SEM Exame (só curso)

Duração

30/03 a 08/04/20 – Integral

2 pessoas

De R$ 5.883,00
Por R$ 4.695,00

Integral - 8 dias

A Matricula
inclui:

Formato Presencial: Apostila Oficial (digital), certificado de participação, caneta, bloco de anotações e coffee-break.
Formato LIVE (ao vivo pela Internet em tempo real): Apostila Oficial (digital), certificado de participação oficial,
suporte e chat online
O Aluno acessa laboratórios remotos e precisa apenas de uma máquina com multimídia e com bom acesso à Internet.

MAIOR LEARNING PARTNER BRASIL E LATAM 2017-2018-2019
Treinamos a maior base de profissionais AZURE do Brasil

Horários: Integral e Sábado (8h30 às 17h30) – Noturno (18h30 às 22h30)
Agora também você pode estudar à distância. Opções de datas no Presencial ou LIVE em turmas MIX!

https://webmail.tre-rr.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=95555&xim=1
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Formato
PRESENCIAL

FORMATO LIVE
(ao vivo pela
Internet)

Local: Os cursos ocorrem na GREEN, Av. Paulista, 326 – 12º Andar em frente ao Metrô Brigadeiro – estacionamentos
conveniados
Inclui: apostila digital e certificado, coffee-break diário, bloco e caneta, recepção de apoio e Internet disponível durante
todo o tempo para alunos.
Formato: Aulas ministradas em salas de aulas, com Instrutor e alunos num mesmo local, em salas climatizadas, com
projetor e um computador por aluno conectados em rede e internet. É o formato tradicional, voltado para quem possui
disponibilidade e tempo e não tem dificuldades de deslocamento.
Contando com salas de aulas e computadores preparados e atualizados.
Local: Você pode fazer de qualquer local desde que tenha um computador com multimídia e acesso à Internet
Inclui: apostila digital e certificado, suporte técnico que auxiliam antes e durante as aulas, instrutores preparados e
treinados para formato virtual.
Formato: Turma MIX, junto com os alunos presenciais e com alunos LIVE.
Tem o formato de uma sala de aula, com instrutor e alunos, onde todos se ouvem, se falam, mas não se veem. O Tira
dúvidas por chat e por voz.
O ambiente é virtual, com aulas ao vivo no formato de conferência pela Internet. O aluno LIVE/EAD se conecta à uma
máquina de sala de aula, preparada exclusivamente para ele, fazendo os laboratórios da mesma forma que os alunos
presenciais.
Você economiza com tempo e gastos com deslocamento, garantindo conforto e comodidade.
Caso você tenha problemas de conexão ou precise faltar, não se preocupe, pois disponibilizaremos gravação (curso
equivalente) para que possa assistir.

Diferenciais da GREEN à Centro Oficial Microsoft

• 31 anos desenvolvendo profissionais
• Atendemos particulares (PF) e Empresas (PJ)
• Mais de 277.000 alunos treinados
• Partnership Microsoft - Melhor Centro de Treinamento Oficial do Brasil
• Prêmio Microsoft de Maior Crescimento CPLS por 3 anos consecutivos
• Prêmio Latam Microsoft Learning Partner Award 2014 (MCSA Acelerado)
• Prêmio Latam Microsoft Learning Partner Award 2019 (Inteligência Artificial - AI)
• Turmas Abertas em Calendário ou Turmas Fechadas (na Green ou In-Company)
• Aulas no formato Presencial ou LIVE/EAD (ao vivo pela Internet)
• Alto índice de aprovação nos exames
• Formato Presencial: Delicioso Coffee-Break onde são servidos salgados, doces, refrigerantes, café, chás, suco e achocolatados.
• Certificado de conclusão de curso
• Localização privilegiada - Av. Paulista, 326 - em frente ao Metrô Brigadeiro
• Várias formas de parcelamentos (até 12x no cartão ou cheque com 1º para 30 dias)
• Convênio com estacionamentos
• Centro de Testes VUE e PeopleCert, ou seja, após o curso você pode fazer o exame conosco

Condições Comerciais

Validade da Proposta: 30 dias
Sobre os Preços: Os preços dos cursos e formações não incluem os exames de certificação, exceto quando explicitado na proposta.
Sobre Parcelamentos PJ
• Pessoa Jurídica em até 4 vezes, via boleto bancário, com valor mínimo de parcela de R$ 350,00. Sujeito à aprovação de crédito.
• Pessoa Jurídica em até 6 vezes, via cheque ou cartão (Visa/Mastercard), com valor mínimo de parcela de R$ 350,00.
Sujeito à aprovação de crédito.
Serviço de Motoboy
Possuímos o serviço de retirada de cheques de documentos dentro da Grande SP
É mais um serviço visando a comodidade na contratação do seu treinamento.
Venha nos fazer uma visita. Estamos na Av. Paulista, 326 - 12º andar - em frente ao Metrô Brigadeiro!

Juracy Sanchez | Gerente de Negócios Corpora vos
GREEN Tecnologia | (11) 3253-5299 Ramal 111 | www.green.com.br
Av. Paulista, 326 – 12º Andar – Metrô Brigadeiro – São Paulo – SP

Microso Partner – Gold Learning | Pearson VUE | PeopleCert | PSI

CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem é destinada exclusivamente à(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s).
O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é de uso restrito e confidencial, sendo o seu sigilo protegido por lei.
Estas informações não podem ser divulgadas sem prévia autorização por escrito da Green Tecnologia. Se você não é o destinatário desta mensagem,
ou o responsável pela sua entrega, apague-a imediatamente e avise ao remetente, respondendo a esta mensagem.
Alertamos que esta mensagem transitou por rede pública de comunicação, estando, portanto, sujeita aos riscos inerentes a essa forma de comunicação.
A Green Tecnologia não se responsabiliza por conclusões, opiniões, ou outras informações nesta mensagem que não tenham sido emitidas por seus integrantes.
CONFIDENTIALITY
This message is intended exclusively for the person indicated as the recipient.
The content of this message and attachments is of restricted and confidential use, and its confidentiality is protected by law.
This informations may not be disclosed without the prior written permisson of Green Tecnologia. If you are not the recipient of this message,
or the person responsible for your delivery, delete it immediately and notify the sender by replying to this message.
We warn that this message has passed through the public communication network and is therefore, subject to the risks inherent in this form of communication.
Green Tecnologia is not responsible for any conclusions, opinions, or other information in this message that have not been issued by their members.
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