BENEFÍCIOS DE FAZER
UMA PÓS-GRADUAÇÃO
EM TI
A especialização pode ser a
oportunidade que faltava para se
destacar na carreira de TI.
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Introdução
A transformação digital exige que as empresas
tenham um uso cada vez mais estratégico dos
recursos de Tecnologia da Informação (TI). Para
isso ser viável, é fundamental contar com
profissionais qualificados e que estejam alinhados
com as principais tendências do mercado.
Atualmente, um bom curso superior não é
sinônimo de sucesso no segmento de TI. Esse
aspecto mostra como é necessário buscar uma
atualização
constante
e
aprimorar
os
conhecimentos.
Uma alternativa para aumentar o nível de
empregabilidade consiste no investimento em
cursos de pós-graduação, responsáveis por
contribuir para o profissional estar mais apto a
enfrentar novos desafios.
Neste e-Book, você poderá conhecer as principais
vantagens que uma especialização pode trazer
para sua carreira e as áreas de TI mais
requisitadas no momento.
Fique atento e não deixe essa oportunidade
passar. Boa leitura!
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As vantagens da pós-graduação
Aumentar o nível de empregabilidade
Com o mercado de trabalho crescendo em competitividade nos setores público e privado,
conquistar boas oportunidades profissionais exige bastante dedicação e um currículo sempre
atualizado. Em virtude disso, optar por capacitações é um bom caminho. Afinal, as empresas
procuram profissionais devidamente preparados para as demandas.
Em virtude disso, a pós-graduação em TI se tornou uma alternativa para os que buscam uma
posição de destaque no mercado de forma mais rápida e prática. Diferentemente do
mestrado e do doutorado, a especialização exige um menor tempo.
Um dos motivos é que essa modalidade de curso é mais voltada para a aplicação prática e
cotidiana dos conhecimentos. Se você trabalha enquanto se especializa, já pode utilizar os
novos conhecimentos e aperfeiçoar os serviços em curto prazo.
Se o concurso público é uma de suas prioridades, a pós-graduação em TI pode te ajudar a
aprofundar conhecimentos relevantes para a prova escrita e aumentar os pontos na prova de
títulos.

Ter mais foco na sua especialidade
A pós é uma chance para aprender mais sobre funções que você já pode desempenhar na
carreira de TI. À medida que se torna especialista em um determinado segmento, maiores
são as chances de não apenas identificar oportunidades de melhoria nos serviços, mas
também de agregar valor para uma empresa.
Por isso, é muito importante priorizar a especialização na área em que tenha afinidade.
Dessa maneira, você estará mais preparado para adotar boas práticas de forma exemplar.

Atingir posição de destaque no mercado de trabalho
Uma boa pós-graduação em TI pode ser um fator decisivo para um empregador escolher você
para ocupar uma vaga de emprego. Ter especializações no currículo é uma forma de mostrar
vontade de aprender e de crescer profissionalmente em sua área.
Além disso, contribui para um profissional identificar necessidades de melhorias com mais
facilidade, o que é fundamental para se diferenciar da concorrência e ajudar uma empresa a
crescer de forma sustentável.
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Ampliar rede de contatos
Quando fazemos um curso, mesmo que seja na modalidade a distância, criamos contato com
novas pessoas e aumentamos nossa rede. Esse networking é essencial para conseguir
recomendações a vagas de emprego ou até começar um novo negócio com amigos.

Valorizar o currículo
Uma pós-graduação em TI é bastante válida para reforçar o currículo. Perceber que o
profissional se empenha para estar atualizado é um fator que chama a atenção dos
recrutadores de maneira bastante positiva.
Para quem está empregado, uma especialização proporciona diversos benefícios que devem
ser levados em consideração, como:
- Maior autoridade profissional;
- Melhor especificação de atuação no seu setor;
- Possibilidade de melhor remuneração;
- Possibilidade de promoção;
- Melhoria no desempenho das respectivas funções na empresa;
- Melhores possibilidades de oportunidades profissionais.
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Já pensou em qual especialização fazer?
Diante de tantas vantagens de se qualificar, o próximo passo é optar por uma área para fazer a
sua pós-graduação em TI. Por outro lado, é necessário bom senso para acertar na escolha.
Hoje, o crescimento do setor de Tecnologia da Informação gera novas possibilidades de
especializações rapidamente. Nem sempre escolher a melhor é uma tarefa simples. Por isso,
pesquisar cada uma delas e relacioná-las com as suas habilidades e funções pode te ajudar a
tomar a melhor decisão para a sua carreira.
Para que esse processo seja mais rápido, aqui estão algumas das áreas de especialização
mais buscadas em TI. Acompanhe!

Segurança da Informação
É um setor com grande potencial de crescimento. Um dos motivos é que a segurança da
informação é vital para consolidar uma boa imagem corporativa. Em virtude disso, elevar o
nível de proteção dos dados empresariais se tornou uma ação muito importante.
Um analista de segurança tem um papel primordial no setor de TI, pois é o responsável por
manter seguros hardwares, softwares e diversos bancos de dados de clientes e colaboradores.
Para ser um bom profissional, é importante ter conhecimentos de protocolos, configurações de
redes e ferramentas de monitoramento, além de estar sempre atento aos avanços da área.

Suporte Técnico
É um dos setores mais conhecidos da Tecnologia da Informação, lida com correções em
computadores e em sistemas operacionais, além de outros problemas que possam surgir
relacionados à informática.
Para ser um bom profissional da área, faz toda diferença ter bons conhecimentos de hardware
e software e estar atualizado sobre estruturas de redes e gestão de bancos de dados.

Administração de redes
A conexão dos funcionários com a internet é fundamental para uma empresa. Por isso, um
administrador de redes deve garantir que os recursos necessários para o fluxo de dados
apresentem uma boa performance. O gerenciamento de redes é uma das áreas que mais
exige dos profissionais conhecimento e certificações de empresas, como a Microsoft.
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Programação
A responsabilidade por transformar códigos em programas e aplicativos é do programador. Por
ser uma área abrangente, quem escolher essa especialização pode trabalhar com diversas
tarefas, como desenvolvimento de softwares, criação de sites e apps ou de programas.
Vale destacar que os códigos HTML, CSS e a linguagem C são muito usados. Então, conhecêlos é crucial para aumentar as chances de conseguir um emprego no setor de TI.

e-Commerce
Assim como a segurança da informação, a área do e-Commerce vem crescendo
exponencialmente. Nesta área, o profissional de TI fica encarregado do desenvolvimento e
monitoramento de lojas virtuais, além de processos de transação comercial no meio virtual.
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Conclusão
A área de TI está ganhando cada vez mais espaço e
importância em nossa sociedade. Um fator que
colabora para isso é a preocupação das empresas
em terem uma maior presença digital e, ao mesmo
tempo, contarem com mecanismos eficientes de
proteção de dados.
Mas para ser um bom profissional e ter mais chances
de aproveitar as melhores oportunidades do
mercado, é imprescindível investir em uma pósgraduação em TI. Afinal, as especializações não
apenas aumentam o conhecimento técnico, mas
também turbinam o currículo.
Portanto, se você almeja uma carreira de TI no setor
público ou no privado, a pós-graduação é a ponte
necessária para chegar ao sucesso. Continue
persistindo e busque sempre melhorar suas
qualificações.
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Sobre o Prodest
O Instituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest)
foi criado em fevereiro de 1970 para suprir a
demanda dos órgãos públicos por serviços de
informática.
Em 2005, o órgão se transformou em uma autarquia,
o que contribuiu para ter mais recursos financeiros.
Isso foi fundamental para a construção do primeiro
Data Center do Estado, em 2010.
Com o alto nível de segurança da informação, esse
ambiente é responsável por processar, armazenar e
disponibilizar dados importantes de diversas
repartições públicas estaduais.
O Prodest também executa uma série de serviços,
como desenvolvimento e manutenção de sites,
sistemas e aplicativos; gestão das redes de fibra ótica
governamentais; fornecimento de soluções de
Business Intelligence (BI); administração de correio
eletrônico; provimento de acesso à internet para os
órgãos estaduais; entre outras atividades.
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