Apresentação
O curso Scrum Master Certified (SMC) visa preparar profissionais com conhecimento teórico e
prático sobre Scrum, capacitando-os para implementar e trabalhar em ambiente Scrum.
O presente curso também prepara os formandos que pretendam candidatar-se ao exame de
certificação, que é facultativo. O objetivo do exame é certificar os candidatos como Scrum
Master Certified, como profissionais com elevada compreensão sobre como aplicar Scrum nos
projectos e adaptar Scrum em ambientes específicos.
Os candidatos aprovados recebem a certificação Scrum Master Certified (SMC™) pela
SCRUMstudy, entidade global para certificação em Scrum.

Curso desenvolvido em parceria com a Learning Everywhere ®
Destinatários
Todos os interessados em trabalhar como Scrum Master; profissionais que já trabalham com
Scrum nas suas organizações e pretendem aprofundar conhecimentos ou obter a certificação;
Gestores de Projectos que pretendam adquirir conhecimentos e competências na metodologia
Scrum.
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Condições de Candidatura
Não há pré-requisito formal de acesso.
Duração
2 dias (16 horas).
Programa
1- Introdução aos Métodos Ágeis
1.1.

Visão geral sobre os métodos ágeis

1.2.

Manifesto Ágil

1.3.

Princípios

1.4.

O que mudou?

1.5.

Métodos Ágeis

2- Introdução ao Scrum
2.1.

Princípios

2.2.

Processos

3 – Papéis no Scrum
3.1.

Core Roles

3.2.

Non-core Roles

4 – Fases no Scrum
4.1.

Iniciar

4.2.

Planear e Estimar

4.3.

Implementar

4.4.

Revisão e retrospectiva

4.5.

Release

5 – Escalabilidade do Scrum
5.1.

Scrum em Programas e Portefólios

5.2.

Scrum of Scrums (SoS) Meeting

5.3.

Transição para Scrum

5.4.

Manter o comprometimento dos Stakeholders

5.5.

A importância do envolvimento da Gestão

Formadores


Christiane Tscharf - Scrum Master & Agile Master Certified; Formadora e Coach.
https://www.linkedin.com/in/christianetscharf



João Paulo Pinto - Scrum Master Certified
https://www.linkedin.com/in/jpopinto
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Investimento


Opção Curso: 525,00€, valor isento de IVA.



Opção Curso + exame certificação SCRUMstudy: 750,00, valor isento de IVA
Este valor inclui:
• SBOK™ Guide
• SMC™ student workbook
• SMC™ case study booklet
• Scrum process chart
• Certificado de Formação, em formato digital.
• Desconto de 50% no voucher para o exame de certificação, no valor de USD 450.00

Inscrição
A inscrição pode ser realizada através do preenchimento da Ficha de Inscrição online.
Após recepção da ficha de inscrição, serão solicitados, por email, o Cartão do cidadão e
comprovativo do pagamento da taxa de inscrição.
Exame de Certificação
Após o curso, os formandos que pretenderam candidatar-se ao exame de certificação para
Scrum Master Certified, pela SCRUMStudy (entidade global para a certificação em Scrum),
poderão fazê-lo, informando a entidade formadora. Será atribuído um desconto de 50% no
acesso ao exame, no valor de USD 450, já incluído no investimento deste curso.
Formato do exame


100 perguntas de escolha múltipla;



Um valor para cada resposta certa;



Não há marcas negativas para respostas erradas;



Duração de 120 minutos;



Exame com supervisão online (é necessária ligação à Internet, microfone, colunas e
webcam);



Percentagem actual de sucesso no exame: 95%.

Informações
Coordenação cientifica: customer@learningeverywhere.eu
Geral: mgt@cltservices.net / Telf. 936.000.088
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