Certificação da Autodesk
Dê a sua empresa o poder de exceder
Esteja na área de manufatura, engenharia civil ou arquitetura, a Certificação
da Autodesk pode fornecer ao seu negócio uma grande vantagem

O mercado de hoje é ao mesmo tempo congestionado
e complexo. As empresas precisam de qualquer vantagem
que puderem encontrar para ganhar os melhores projetos.
Se você puder adquirir uma vantagem competitiva que
seja especificamente projetada para melhorar a
produtividade e a credibilidade de seus funcionários,
isto é ainda mais importante.

Ajude seus funcionários
deixarem a marca deles em seu setor
Como empregador de Profissionais Certificados
da Autodesk, é importante que você possa
demonstrar suas conquistas de um modo
significativo. Seus funcionários receberão um
certificado eletrônico que pode ser impresso
e emoldurado. Além disso, também obterão
o logotipo oficial da Certificação da Autodesk
que pode ser usado nos seus cartões de visita
e papéis timbrados para identificá-los como
certificados.
Feedback de diagnóstico imediato
dos experts da Autodesk
Sendo ou não aprovado nos exames, seus
funcionários receberão feedback imediato nas
áreas em que podem melhorar suas habilidades
no aplicativo da Autodesk. Seus relatórios de
pontuação com feedback estarão disponíveis
a qualquer momento nos perfis do sistema de
teste da internet.

Teste baseado em desempenho –
comprove a experiência de seus funcionários
A Certificação Profissional da Autodesk inclui
testes baseados em desempenho. Isto significa
que seus funcionários são testados em suas
habilidades de realizar tarefas, ao invés de
responder a perguntas sobre como podem ser
realizadas. Os testes baseados em desempenho
são amplamente aceitos como um modo melhor
de assegurar que sua equipe tenha as habilidades
necessárias para aquele aplicativo em particular.
Avalie o conhecimento de seus funcionários nos
aplicativos da Autodesk antes da Certificação
Melhore as chances de seus funcionários de
conseguir a Certificação com os testes de avaliação
da Autodesk. Estes testes on-line avaliam o
conhecimento das ferramentas, recursos e
tarefas comuns dos aplicativos específicos da
Autodesk. Disponíveis na internet 24 horas por
dia, 7 dias por semana, estes exames ajudam seus
funcionários a medir a preparação, melhorar a
confiança e prepará-los para a Certificação.

A Certificação da Autodesk é esta grande
vantagem. Foi desenvolvida não somente para
validar as habilidades e o conhecimento dos
seus funcionários, mas também para acelerar
seu desenvolvimento profissional, melhorar a
produtividade deles e ajudá-lo a obter o máximo
de seu investimento no software, fortalecendo
a competitividade de sua empresa.
Além disso, a Certificação da Autodesk é uma
ferramenta crítica para o seu processo de
contra- tação. O gerenciamento aprimorado da
mão-de-obra e melhores decisões de contratação
o ajudam a maximizar o investimento em seu
recurso mais valioso – seus funcionários.

Atualize seus funcionários com os
Guias Oficiais de Treinamento da Autodesk
A preparação é tudo. Os Guias Oficiais de
Treinamento da Autodesk e os Guias Abrangentes
de Exame permitem que seus funcionários revisem
o conhecimento e as habilidades cobertas nos
exames de Certificação. Cada livro inclui lições
cobrindo as principais seções do exame, bem
como exercícios para as tarefas de desempenho
que eles terão que completar durante o exame.

Certificação da Autodesk
Como conseguir o poder de exceder
Para obter a Certificação, seus funcionários precisam ser aprovados
no Exame de Certificação da Autodesk, ou em uma série de exames
e seguir algumas etapas simples

Seu guia de cinco etapas para começar
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Autodesk Revit
Architecture 2010
®

Escolha a Certificação correta para eles:
Escolha o nível e o aplicativo da Autodesk que são melhores para seus funcionários.
Eles podem aprender o que esperar revisando o Guia Abrangente de Exame que
detalha as habilidades que precisam ter.

®
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Avalie a preparação deles:
Faça um teste de avaliação para avaliar o conhecimento deles sobre o produto.

AutoCAD
2010

®

Obtenha o treinamento que eles precisam:
Melhore as habilidades de seus funcionários com os Guias Oficiais de Treinamento
da Autodesk, ou envie-os para aulas em um Centro de Treinamento Autorizado
da Autodesk (ATC®).
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Utilize o treinamento:
Seus funcionários devem praticar o que aprenderam para ganhar experiência.

Autodesk 3ds Max
Design 2010
®

Faça o exame exigido:
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In recognition of their commitment to achieving professional excellence, this certifies that
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E, finalmente, eles podem se inscrever para os exames on-line.
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Saiba mais sobre a Certificação da Autodesk visitando www.autodesk.com.br/certification
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Exemplos de Certificados Oficiais da Autodesk

Por que escolher a Certificação da Autodesk?
Ganhe o máximo de retorno de seu investimento em software
Valide as habilidades e conhecimento de seus empregados de modo confiável
Acelere o desenvolvimento profissional deles
Aumente a credibilidade de sua instituição dentro de seu campo de atuação
Tome melhores decisões de contratação

Autodesk e ATC são marcas registradas da Autodesk, Inc. nos EUA e/ou em outros países. Todos os outros nomes de marcas,
nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. © 2009 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.

