
 

 

 
 

 

Certificação Descrição Experiência Informações Público-Alvo Títulos da Função 

Office 

MCTS: Office SharePoint® Server 

2007—Application Development 

Comprova as capacidades de um 
programador ou consultor 

relativamente à criação de portais 

Web e integração de aplicações de 

negócio através do SharePoint 

Server 2007. 

Os candidatos deverão trabalhar 

com XML, o .NET Framework e o 

Windows SharePoint Services 

Development. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/s

pserver/appdev 
Profissionais que pretendem 

destacar-se no panorama laboral 
através da demonstração de 

conhecimentos aprofundados e 

competências técnicas específicas 

no campo das tecnologias em que 

se especializaram. 

Programador, Designer, 

Administrador, 

Engenheiro 

MCTS: Windows® SharePoint 

Services—Application Development 

Comprova os conhecimentos e 

aptidões adquiridos no que respeita 

o desenvolvimento de aplicações 

com base no Microsoft Windows 
SharePoint Services 3.0. 

Os candidatos deverão possuir 
experiência no campo da criação de 

sistemas com recurso à plataforma 

Windows SharePoint Services. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/s

pservices/appdev 

Visual Studio 2005 

MCTS: .NET Framework 2.0—Web 

Application Development 

Comprova um grau aprofundado de 
aptidões e conhecimentos 

relacionados com a tecnologia das 

aplicações Web e acesso a dados 

nas aplicações Web. 

Os candidatos deverão possuir, 

pelo menos, um ano de experiência 

no desenvolvimento de aplicações 
baseadas na Web. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/

winapps 

Profissionais que pretendem 

destacar-se no panorama laboral 
através da demonstração de 

conhecimentos aprofundados e 

competências técnicas específicas 

no campo das tecnologias em que 
se especializaram. 

Programador do Windows, 

Programador Web, 

Programador de Aplicações 
Empresariais 

MCTS: .NET Framework 2.0—
Windows Application Development 

Comprova os conhecimentos e 

aptidões adquiridos no campo da 

tecnologia Windows Forms, além 
da competência técnica em termos 

de acesso a dados nas aplicações 

Microsoft Windows. 

Os candidatos deverão possuir um 

ano de experiência no 
desenvolvimento de aplicações 

baseadas no Microsoft Windows. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/
webapps 

MCTS: .NET Framework 2.0—

Distributed Application 

Development 

Comprova os conhecimentos e 

aptidões adquiridos em matéria de 

serviços Web, sistema .NET 
Framework Remoting, Enterprise 

Services e tecnologia de colocação 

de mensagens em fila. 

Os candidatos deverão possuir, 

pelo menos, um ano de experiência 
no desenvolvimento de aplicações 

distribuídas. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/
distapps 

MCTS: Visual Studio® 2005 Tools 
for Microsoft Office—Application 

Development 

Comprova a capacidade de um 

candidato no desenvolvimento e 

implementação de aplicações com 

base no Microsoft Visual Studio 

2005 Tools for Microsoft Office 
(VSTO). 

Os candidatos deverão possuir um 

ano de experiência no 
desenvolvimento de soluções de 

automatização e possuir noções 

sobre VSTO. 

microsoft.com/learning/exams/70-

543.mspx 

Profissionais que pretendem 
destacar-se no panorama laboral 

através da demonstração de 

conhecimentos aprofundados e 

competências técnicas específicas 
no campo das tecnologias em que 

se especializaram. 

Programador, Designer, 

Administrador, 

Engenheiro 

MCTS: BizTalk® Server 2006 Comprova um forte domínio da Os candidatos deverão possuir microsoft.com/learning/mcp/mcts/



concepção e desenvolvimento de 

soluções e aplicações distribuídas 

com recurso ao BizTalk Server 
2006. 

noções sobre concepção e 

desenvolvimento de aplicações 

distribuídas no BizTalk Server 
2006. 

biztalk 

MCPD: Enterprise Application 

Developer 

Comprova as aptidões necessárias 

à criação de soluções de n camadas 

para experiências de utilizador para 

a Web e clientes multifacetados. 

Os candidatos deverão saber criar 

soluções de n camadas para 

experiências de utilizador para a 

Web e clientes multifacetados. 

microsoft.com/learning/mcp/mcpd/

entapp 

Profissionais especializados em 

tecnologias específicas 

e que pretendem destacar-se no 

panorama laboral através da 

demonstração de  
conhecimentos aprofundados e 

competências técnicas específicas. 

Programador Web, 
Programador do Windows, 

Programador de Aplicações 

Empresariais 

MCPD: Windows Developer 

Comprova as aptidões necessárias 

à criação de aplicações cliente 

completas para a plataforma 

Windows Forms através do 

Microsoft .NET Framework 2.0. 

Os candidatos deverão obter 

primeiro a certificação MCTS: .NET 
Framework 2.0—Windows 

Applications (2 exames). 

microsoft.com/learning/mcp/mcpd/
windev 

MCPD: Web Developer 

Comprova as aptidões necessárias 

à criação de aplicações Web 

interactivas orientadas por dados 

que recorrem ao ASP.NET 2.0 para 

fins de utilizãção da intranet e da 
Internet . 

Os candidatos deverão possuir dois 

anos de experiência no 

desenvolvimento de aplicações com 

base no .NET Framework. 

microsoft.com/learning/mcp/mcpd/

webdev 

MCAD (Clássico): Microsoft 
Certified Application Developer 

Certificação para programadores 

que utilizam o Microsoft Visual 

Studio .NET e o Microsoft .NET 

Framework 1.0 e 1.1 para 
desenvolver, implementar e manter 

componentes e aplicações para 

departamentos para o Microsoft 

Windows e para a Web. 

Regra geral, os candidatos deverão 

possuir, pelo menos, um ano a dois 
de experiência profissional no 

desenvolvimento de software. 

microsoft.com/mcad 

Programadores responsáveis pela 

gestão de aplicações para 

departamentos, 
componentes, clientes de ambiente 

de trabalho/Web 

ou serviços de dados de rede. 

Programador de Software, Web ou 

do Windows; Administrador de 
Sistemas; 

Engenheiro de Sistemas 

MCSD (Clássico): Microsoft 

Certified Solution Developer for 

.NET 

Certificação de topo para 
profissionais que concebem e 

desenvolvem soluções de negócio 

de vanguarda com base em 

tecnologias de desenvolvimento da 
Microsoft. São responsáveis pelo 

desenvolvimento de várias 

aplicações, incluindo aplicações de 

ambiente de trabalho, para 
múltiplos utilizadores, baseadas na 

Web, de n camadas e baseadas em 

transacções. 

Os candidatos deverão possuir dois 
anos de experiência no 

desenvolvimento e manutenção de 

soluções e aplicações. 

microsoft.com/mcsd 

Designers de software responsáveis 

pela gestão de requisitos 

empresariais e 

técnicos, arquitecturas de soluções 
e soluções. 

Engenheiro de Software, 

Analista de Aplicações, 

Arquitecto Consultor 

Windows 

MCTS: Windows Mobile® 5.0—
Application Development 

Um especialista em tecnologias 

certificado pela Microsoft no campo 

do Windows Mobile 5.0 Applications 

(MCTS: Windows Mobile) possui um 

vasto e aprofundado domínio no 
que respeita o desenvolvimento de 

aplicações para dispositivos móveis 

baseados no Windows com 

capacidade de integração em 
sistemas empresariais. 

Os candidatos deverão possuir 
experiência na utilização do .NET 

Framework, do .NET Compact 

Framework, Visual Basic® .NET ou 

Visual C#®, SQL Server 2005 
Mobile Edition e um conhecimento 

prático do SQL Server 2000/2005. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/
mobility 

Profissionais que pretendem 
destacar-se no panorama laboral 

através da demonstração de 

conhecimentos aprofundados e 

competências técnicas específicas 
no campo das tecnologias em que 

se especializaram. 

Programador, Designer, 

Administrador, 

Engenheiro 

MCPD: Windows Developer 

Comprova os conhecimentos e 

aptidões necessários à criação de 

aplicações cliente multifacetadas 

para a plataforma Windows Forms 
com base no Microsoft .NET 

Framework 2.0. 

Os candidatos deverão cumprir 
primeiro os requisitos para a 

certificação MCTS: .NET Framework 

2.0—Windows Applications (dois 

exames). 

microsoft.com/learning/mcp/mcpd/

windev 

Programadores especializados no 

desenvolvimento de aplicações 

Windows, 

no desenvolvimento de aplicações  
ou no desenvolvimento de 

aplicações empresariais. 

Programador Web ou Programador  

do Windows, Programador de  

Aplicações Empresariais 

 



 

 
Passos seguintes 
 
Formação e Certificação Microsoft 
Europa: 800 849 062 
Para ter acesso a um centro de serviços de ensino regional de Formação e Certificação perto de si, visite o site: 
http://www.microsoft.com/portugal/parceiros/solutionfinder.aspx 
 
Para obter informações sobre os programas (E.U.A. e Canadá) 
Correio electrónico: MCPHelp@microsoft.com 
Email: emeamcp@msdirectservices.com  
 
Centros de Exames de Certificação Microsoft 
Prometric     www.2test.com  

Fora do Continente Americano 
(952) 820-5000 
 

http://www.microsoft.com/portugal/parceiros/solutionfinder.aspx
mailto:MCPHelp@microsoft.com
mailto:emeamcp@msdirectservices.com
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