
 

Apresentação do programa RHA

“A maioria das instituições de ensino procura preparar seus alunos para estarem "prontos 
para o trabalho", mas por incrível que pareça, muitos alunos após formados, tanto ao 
curso técnico, especialização ou algum curso livre, tenham incorporado conteúdo 
relacionado ao Linux em seu currículo;
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Apresentação do programa RHA

Pensando nisso o SENAC e a Red Hat, fecharam uma parceria de treinamentos 
"gratuitos" para alunos de qualquer curso técnico do SENAC, voltado à TI, o programa é 
100% gratuito, contendo o material OFICIAL da própria Red Hat.
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Apresentação do programa RHA

O objetivo principal, é atender às expectativas das empresas, atualizando-as conforme 
tecnologia evolui, e apoiá-los com laboratórios, auxiliando em sua formação profissional e 
mais reconhecimento do mercado de tecnologia, olhando no futuro da TI, o SENAC e 
"Red Hat Academy", possuem essa força para formar profissionais mais capacitados e 
pronto para o mercado de trabalho.
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A certificação Red Hat vale a pena?

Sim, como ponto de partida. O Red Hat Certified Engineer (RHCE) é um bom tíquete para 
entrar em uma posição de TI. Não vai te levar muito mais longe. Se você está indo por 
esse caminho, eu sugiro fortemente as certificações Cisco e Microsoft, para ir com a 
certificação RedHat.
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Qual é o salário de um Red Hat Certified Engineer?

A estimativa de salário de salário em média, os ganhos do Red Hat Certified Engineer 
variam de aproximadamente US$ 54.698 por ano, para o Administrador de Sistemas JR. a 
US$ 144.582 por ano para o engenheiro de desempenho. De acordo com a Payscale, 
para esta posição, o profissional ganha cerca de US$ 97 mil por ano nos Estados Unidos, 
em dias atuais esse valores já estão maiores, essa pesquisa foi realizada em 01/06/2022.
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https://www.payscale.com/research/US/Employer=Red_Hat%2C_Inc./Salary


 

A certificação Red Hat é difícil?

O exame RHCSA não é difícil, mas é mais complicado. O exame é avaliado por meio de 
um script automatizado que verifica itens específicos. Por exemplo, se você recebeu uma 
pergunta sobre tarefas cron para usuários. Você pode colocar no crontab mestre ou no 
crontab daquele usuário específico.
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As 20 melhores certificações e cursos do Red Hat Linux

● Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
● Engenheiro Certificado Red Hat (RHCE)
● Red Hat Certified Enterprise Application Developer
● Red Hat Certified Architect (RHCA)
● Engenheiro certificado pela Red Hat no Red Hat OpenStack.
● Administração do Red Hat Enterprise Linux (EL)
● Desenvolvedor de microsserviços corporativos com certificação Red Hat
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Quanto custa a certificação Red Hat?

O custo desses cursos varia de $3.145 a $3.700, dependendo de como você faz o 
treinamento em sala de aula, sala de aula remota ou ao vivo online, porém os cursos para 
certificação, você faz de GRAÇA, sendo aluno do curso técnico da área de TI do SENAC.
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Por quanto tempo a certificação Red Hat é válida para?

Mantenha-se atualizado. As certificações da Red Hat são atuais por 3 anos. Essas 
certificações não "expiram" ou se tornam "encerradas" ou "inválidas", mas podem se 
tornar "desatualizadas".
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Linux é uma boa escolha de carreira?

Sim, aprender Linux o ajudará a obter melhores oportunidades de carreira. Administração 
de sistema, computação em nuvem e big data são algumas das melhores habilidades que 
você pode aprender no Linux. Além disso, aprender Linux também aumentará seu 
conhecimento sobre a ciência da computação como um todo.
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Como posso obter a certificação RedHat?

Os candidatos devem possuir o Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) no Red 
Hat OpenStack Platform 8 para se qualificar para a credencial. Além do exame RHCSA 
(EX210), os candidatos também devem ser aprovados em Red Hat Certified System 
Engineer no Red Hat OpenStack (EX310), um exame de desempenho de três horas.
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Como faço para passar a certificação Red Hat?

● Faça os cursos oficiais da Red Hat;
● Crie um plano de estudo organizado;
● Comece a preparação mais cedo;
● Prepare-se com alguns bons materiais;
● Reveja o material online disponível;
● Teste seu nível de preparação regularmente;
● Prepare notas de exame.
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Como posso conseguir um emprego com alguma certificação da Red Hat?

O mercado de TI esta a procura de profissionais qualificados e com conhecimento em 
Linux, em especial nas tecnologias da Red Hat, com ela, você consegue em um curto 
prazo de tempo, adquirir uma nova colocação no mercado de trabalho, fazendo os 
treinamentos da Red Hat, você tem crescimento de suas habilidades e especialização em 
Linux, você pode garantir os cargos muito mais elevados de engenheiro de sistemas de 
informação, engenheiro de sistemas de suporte Linux, administrador de sistemas sênior, 
engenheiro de sistemas Linux e várias outras funções.
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Quais são as cursos e certificações fornecidas pela da Red Hat?

A Red Hat inicia desde dos treinamentos básicos até os treinamentos mais que exigem 
mais complexidade, o catalago de cursos completo, pode ser baixando, clicando aqui
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https://fhs.pro.br/senac/cursos-red-hat/frh.pdf


 

Como é o ambiente do curso fornecido pela da Red Hat?

Totalmente ONLINE, todos os cursos podem ser feitos pela Internet, através da plataforma 
da RHA, a qualquer dia e hora, apenas com um computador conectado na Internet e um 
navegador.
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Como me inscrever para os cursos da Red Hat?

Basta acessar → www.redhat.com → criar sua conta com seu e-mail PESSOAL e NÃO 
use o e-mail do SENAC, acesse aqui e envie os dados que inseriu no site da Red Hat ou 
envie os mesmos dados para este e-mail →  fernando.hsantorsula@sp.senac.br

“E lembrando! TODOS os cursos são GRATUITOS para alunos de cursos técnico em 
Tecnologia da Informação, fornecidos pelo SENAC”
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http://www.redhat.com/
https://fhs.pro.br/?page_id=3258
mailto:fernando.hsantorsula@sp.senac.br


Dúvidas ???
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