Programa
CiberEducação
Cisco Brasil

Você está pronto(a)
para transformar a
sua carreira?

O programa combina as oportunidades educacionais da
Cisco Networking Academy e os esforços do Programa
Brasil Digital e Inclusivo (BDI) para desenvolver a nova
geração de jovens profissionais em cibersegurança do
Brasil e estimular a sua inserção no mercado
de trabalho.

Você sabia?
Será necessário o crescimento
da força de trabalho de

145%

Empregos de cibersegurança
estão crescendo

3x

até 2025

Mais rápido

para atender as novas demandas
de profissionais de segurança
cibernética

que os de TI em geral.

Está na hora de ser
o herói da sua própria
história.
Transforme a sua vida, dê o
primeiro passo em direção
aos seus sonhos.

1ª
Etapa

Maratona CiberEducação
Cisco Brasil
Aberto ao público, através das academias Cisco Networking
Academy, a primeira etapa oferece o curso Fundamentos em
Cibersegurança, onde cada aluno pode seguir no seu ritmo em
uma maratona de 3 semanas.
Ao final desta etapa, os melhores alunos estarão aptos para
avançar no processo seletivo para a fase de capacitação
profissionalizante.

Programa de Capacitação
Profissionalizante
Os melhores alunos da primeira etapa serão selecionados
para a formação em “CCNA1 + CyberOps Associate” assim
como conhecimentos complementares, oferecidos em
conjunto com nossos parceiros educacionais.
Os alunos selecionados também serão estimulados a
perseguir a certificação da indústria com a oferta de
vouchers de desconto para as provas.

3ª
Etapa

Oportunidade de
estágio e emprego
Na terceira fase os alunos poderão aplicar os
conhecimentos adquiridos na prática, através de
oportunidades de estágio e emprego oferecidos
pelo nosso ecossistema de organizações parceiras.
São os melhores alunos, aproveitando as melhores
oportunidades, nos melhores locais para trabalhar!
É a Cisco abrindo as portas para o mercado de
trabalho!

Junte-se a esta maratona de oportunidades
que transformará a vida de milhares de brasileiros!
Acesse

cisco.com/br/cibereducacao
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