
 

 

 
 
 

Certificação Descrição Experiência Informações Público-Alvo Títulos da Função 

MCITP: Database Administrator 

Certificação de topo para 

administradores de servidores de 

bases de dados responsáveis pela 

gestão de soluções de negócio 
empresariais 24 horas por dia, 7 

dias por semana. 

Os candidatos deverão possuir 

experiência na utilização do 
Microsoft SQL Server 2005 e ser 

especialistas na definição de 

soluções de elevada 

disponibilidade, automatização de 
tarefas administrativas, definição 

de soluções de segurança, 

monitorização e resolução de 

problemas de servidores de bases 
de dados, execução de 

implementações e definição da 

infra-estrutura. 

microsoft.com/learning/mcp/mcitp/

dbadmin 

Profissionais que pretendem realçar 

o seu grau de especialização na 

administração de bases de dados, 

desenvolvimento de bases de  
dados, business intelligence ou 

suporte. 

Administrador de Bases de Dados 

MCSA (Clássico): Microsoft 

Certified Systems Administrator 

Reconhece os profissionais de TI 

que não só implementam, gerem e 
mantêm com êxito sistemas 

operativos de ambiente de trabalho 

e de rede, como gerem e mantêm 

uma infra-estrutura de rede. 

Os candidatos deverão possuir, 
pelo menos, seis meses a um ano 

de experiência na administração  

de sistemas operativos de rede. 

microsoft.com/mcsa 

Profissionais de TI responsáveis 

pela gestão e manutenção de  

redes e sistemas baseados em 

produtos de servidor  
Microsoft Windows. 

Administrador de Rede ou  

Sistemas, Engenheiro de TI, 

Administrador de Sistemas 

MCSA (Clássico): Microsoft 

Certified Systems Administrator—

Security 

Reconhece os profissionais de TI 
que demonstram conhecimentos e 

aptidões especificamente 

relacionados com a segurança na 

plataforma Microsoft. 

Os candidatos deverão possuir um 

ano de experiência no desempenho 

de uma função centrada na 
segurança. 

microsoft.com/mcsasecurity 

Administradores de sistemas 
experientes responsáveis pela 

gestão, manutenção e 

implementação da segurança 

na plataforma Microsoft. 

Administrador de Rede ou  

Sistemas, Engenheiro de Suporte 

Técnico, Administrador de Sistemas 

MCSE (Clássico): Microsoft 
Certified Systems Engineer 

Uma das certificações técnicas 
mais amplamente conhecidas na 

indústria – uma credencial 

extremamente procurada. Ao obter 

a certificação MCSE estará a 
comprovar as suas aptidões no 

campo do planeamento, 

implementação, manutenção e 

suporte de sistemas de informação, 

bem como a capacidade de operar 
num vasto leque de ambientes 

utilizando o sistema operativo de 

rede Microsoft Windows Server® e 

a família de produtos de servidor 
integrados BackOffice®. 

Os candidatos deverão possuir, 

pelo menos, um ano de experiência 

no planeamento, implementação e 
análise de soluções de negócio 

com produtos e tecnologias 

Microsoft. 

microsoft.com/mcse 

Profissionais de TI responsáveis 

pelo planeamento, concepção e 

implementação da infra-estrutura 
para soluções de negócio no  

Windows 2000 e Windows Server 

System™. 

Engenheiro de Sistemas,  

Engenheiro de Suporte Técnico,  

Analista de Sistemas, Consultor 

MCSE (Clássico): Microsoft 

Certified Systems Engineer—

Security 

Reconhece os engenheiros de 

sistemas com um sólido domínio de 

conhecimentos ao nível da 
segurança baseada em funções. 

Os candidatos deverão possuir, 

pelo menos, um ano de experiência 

no planeamento, implementação e 

análise de soluções de negócio 
com produtos e tecnologias 

Microsoft. 

microsoft.com/mcsesecurity 

Engenheiros de sistemas 

experientes responsáveis pela  

concepção, planeamento e 

implementação de um ambiente 
informático seguro 

na plataforma Microsoft. 

Engenheiro de Sistemas,  

Engenheiro de TI, Analista de  

Sistemas ou de Rede, Consultor 



Windows 

MCTS: Microsoft Windows Mobile 

5.0—Configuration 

Certifica aptidões no campo da 
concepção, implementação e 

gestão de infra-estruturas móveis, 

dispositivos móveis e aplicações 

móveis. 

Os candidatos deverão possuir 
experiência ao nível do Windows 

Mobile 5.0 e dos conceitos de 

segurança de rede e segurança 

móvel. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/

mobility/implement 

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 Server 2003 
Hosted Environments—

Configuration & Management 

Certifica aptidões no campo do 

planeamento de Ambiente Alojado, 

implementação de uma Infra-
estrutura de Alojamento Central, 

configuração do Servidor de 

Informações Internet (IIS), 

implementação e gestão de 
soluções e Serviços Alojados, 

concepção de Aprovisionamento 

Automatizado e resolução de 

problemas de um Ambiente 
Alojado. 

Os candidatos deverão possuir um 

conhecimento aprofundado e 

pormenorizado sobre como 

configurar e gerir correctamente 
uma solução alojada com o 

Microsoft Windows Server 2003. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/

win2003/config 

MCSE (Clássico): Microsoft 
Certified Systems Engineer—

Windows Server 2003 

Certifica a capacidade de conceber 

e implementar a infra-estrutura 

para soluções de negócio com base 

na plataforma Microsoft Windows 
2000 e 

Microsoft Windows Server System. 

Os candidatos deverão possuir, 

pelo menos, um ano de experiência 

no planeamento, implementação e 

análise de soluções de negócio 
com produtos e tecnologias 

Microsoft. 

microsoft.com/learning/mcp/mcse/

windows2003 

Engenheiros responsáveis pela 

concepção, planeamento e 
implementação de soluções 

na plataforma Windows Server 

2003. 

Engenheiro de Sistemas ou de 

Suporte Técnico, Analista de 

Sistemas ou de Rede,  
Consultor Técnico 

MCDST (Clássico): Microsoft 

Certified Desktop Support 
Technician 

Certifica a capacidade de prestar 

suporte aos utilizadores finais e de 
resolver problemas de ambientes 

de trabalho com o sistema  

operativo Microsoft Windows em 

execução. 

Os candidatos deverão possuir 
experiência inerente ao 

desempenho de uma função de 

suporte técnico. 

microsoft.com/learning/mcp/mcdst 

Técnicos responsáveis pelo suporte 

a utilizadores finais e pela  
resolução de problemas de 

ambientes de trabalho com o  

sistema operativo Microsoft 

Windows em execução. 

Técnico de Suporte Técnico, 
Representante de Suporte a 

Clientes, 

Especialista no Suporte a PCs 

Windows Vista 

MCTS: Windows Vista™—
Configuration 

Certifica os conhecimentos e 

aptidões necessários para dar 
resposta a chamadas relacionadas 

com conectividade de rede, 

sistemas operativos de ambiente 

de trabalho e problemas com 
aplicações. 

Os candidatos deverão possuir, 

pelo menos, um ano de experiência 

no campo das TI na resolução de 

problemas relacionados com 
conectividade de rede, sistemas 

operativos de ambiente de 

trabalho, segurança e aplicações 

para computadores pessoais. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/
vistaconfig 

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. 

Administrador, 
Especialista, Técnico 



MCITP: Consumer Support 

Technician 

Certifica as aptidões necessárias 

para prestar suporte a uma vasta 

gama de sistemas operativos de 

ambiente de trabalho para 
consumidores, aplicações para 

computadores pessoais, 

dispositivos móveis, funcionamento 

em rede e problemas de suporte de 
hardware relacionados com o 

sistema operativo Windows Vista. 

Os candidatos a este exame 

deverão possuir experiência na 

implementação, administração e 
resolução de problemas de 

sistemas operativos de ambiente 

de trabalho em ambientes 

autónomos ou de pequenas redes 
domésticas. 

microsoft.com/learning/exams/70-

623.mspx 

Profissionais especializados em 

tecnologias específicas 

e que pretendem destacar-se no 
panorama laboral através da 

demonstração de  

conhecimentos aprofundados e 

competências técnicas específicas. 

Técnico de Suporte Técnico, 

Representante de Suporte a 
Clientes, 

Especialista no Suporte a PCs 

Representante de Suporte Técnico 

MCITP: Enterprise Support 

Technician 

Certifica os conhecimentos e 

aptidões necessários para 

implementar e prestar suporte ao 

sistema operativo Windows Vista. 

Os candidatos deverão possuir 

experiência na implementação do 

Windows Vista, gestão da 

segurança e resolução de 
problemas relacionados com a 

rede, bem como três anos de 

experiência como técnico de 

suporte de escalão 2 ou técnico de 

suporte principal. 

microsoft.com/learning/exams/70-

622.mspx 

Office 

MCTS: Office SharePoint Server 

2007—Configuration 

Certifica a capacidade de configurar 

o Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 Portal, gerir a 

funcionalidade de Procura, 

configurar a Gestão de Conteúdo, 

configurar Formulários de Negócio, 
gerir Business Intelligence, gerir a 

Administração e implementar o 

SharePoint Server 2007. 

Os candidatos deverão possuir 

conhecimentos sobre como 
configurar o SharePoint Server 

2007 e, regra geral, deverão 

possuir noções básicas sobre o SQL 

Server 2000 ou 2005 e o .NET 2.0 
e sobre a forma como estão 

relacionados com o SharePoint 

Server 2007. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/s

pserver/config 

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 3.0—Configuration 

Certifica a capacidade de configurar 

o Microsoft Windows SharePoint 

Services 3.0 e centra-se a 

implementação, monitorização, 

administração, personalização, 
protecção e configuração da Infra-

estrutura de Rede para o Windows 

SharePoint Services. 

Os candidatos deverão possuir a 

capacidade de configurar o 

Windows SharePoint Services 3.0 e 

deverão possuir noções básicas 

sobre o Internet Security and 
Acceleration Server e o 

balanceamento de carga na rede 

para aplicações. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/s

pservices/config 

MCTS: Business Desktop 

Deployment 

Certifica a capacidade de 

implementar o Office System de 

2007 e o Windows Vista através da 
utilização do Systems Management 

Server (SMS) 2003, administrar o 

Business Desktop Deployment 

Workbench, implementar 
aplicações através do Application 

Compatibility Toolkit e gerir a 

migração do estado do utilizador. 

Os candidatos deverão possuir 

experiência na implementação de 

sistemas operativos de ambiente 

de trabalho, automatização e 

personalização de implementações, 
implementação de aplicações e 

pacotes de actualização, e 

actualização de sistemas 

existentes. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/

vistaoffice 

SQL Server 2000 

MCDBA (Clássico): Microsoft Certifica a capacidade de Os candidatos deverão possuir, no microsoft.com/mcdba Profissionais de bases de dados Administrador de Bases de Dados, 



Certified Database Administrator 

for SQL Server 2000 

implementar e administrar bases 

de dados do Microsoft SQL Server. 

mínimo, um ano de experiência na 

utilização do SQL Server. 

responsáveis pela instalação e  

configuração do Microsoft SQL 

Server e pela configuração e  
gestão da segurança. 

Analista, Programador 

SQL Server 2005 

MCTS: SQL Server 

Certifica a capacidade de um 
candidato no sentido de 

implementar e manter bases de 

dados com base em instruções 

específicas e especificações . 

Os candidatos deverão possuir 

experiência na concretização de 

tarefas específicas através do uso 
de código ou de navegação na IU. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/s

ql 
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. 

Administrador de Bases de Dados, 

Programador de Bases de Dados, 
Business Intelligence 

MCTS: SQL Server —Business 

Intelligence Tools 

Certifica a capacidade de um 

candidato no sentido de 

implementar e manter soluções de 
business intelligence. 

Os candidatos deverão possuir 
conhecimentos sobre esquemas de 

bases de dados, cubos, algoritmos 

de extracção de dados, relatórios e 

.NET. 

microsoft.com/learning/mcp/mcts/

bi 

MCITP: Database Administrator 

Certifica a capacidade de um 
candidato no sentido de gerir 

soluções de negócio empresariais 

24 horas por dia, 7 dias por 

semana. 

Os candidatos já deverão possuir 

uma credencial MCTS: SQL Server 

2005. 

microsoft.com/learning/mcp/mcitp/

dbadmin 

Profissionais que pretendem realçar 

os seus conhecimentos 

especializados  

na administração de bases de 
dados, programação de bases de 

dados, 

business intelligence ou suporte. 

MCITP: Database Developer 

Certifica a capacidade de um 

candidato no sentido de conceber 
uma solução de base de dados 

empresarial segura e estável 

através do Microsoft SQL Server. 

Os candidatos já deverão possuir 
uma credencial MCTS: SQL Server 

2005. 

microsoft.com/learning/mcp/mcitp/

dbdev 

MCITP: Business Intelligence 

Developer 

Certifica a capacidade de um 

candidato no sentido de conceber 

soluções de análise, 

transformações de dados e 
relatórios. 

Os candidatos já deverão possuir a 

certificação MCTS: SQL Server 

2005 — Business Intelligence. 

microsoft.com/learning/mcp/mcitp/

bid 

Exchange Server 2007 

 

 
 

 

 

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) 

http://www.microsoft.com/portugal/parceiros/solutionfinder.aspx


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 
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