


Capacitar profissionais para o mercado de TI e afins, fornecendo 
as técnicas e ferramentas necessárias para que o profissional seja 
capaz de guiar um processo de transformação organizacional, desde 
a implantação de Agile/Scrum para a construção de produtos até a 
mudança cultural e estrutural utilizando técnicas de coaching pessoal 
e executivo.

OBJETIVO

Para participar, os profissionais devem preencher o formulário de 
aplicação no website da MASSIMUS. A intenção do aplicante, sua 
experiência e currículo serão analisados.

COMO PARTICIPAR
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MASSIMUS.COM



03

BENEFÍCIOS PARA O PROFISSIONAL

Capacitação em um dos papéis mais solicitados pela 
industria de TI

Entendimento do que Agile Coaches e ScrumMaster 
fazem no cotidiano

Aprendizado de ferramentas e técnicas para expansão 
da capacidade de liderança 

Utilização de técnicas e práticas utilizadas no Brasil 
e no exterior para atuar como agente de mudança

Certificação pela empresa mais antiga e experiente, 
referência em Agile no Brasil (Massimus Certified 
Agile Coach)

Combo das certificações mais reconhecidas nacional 
e internacionalmente em Scrum (CSM, CSPO, CSD)

Formação em coaching com foco em Agile

Profissionais buscando atuar como agentes de mudança em 
organizações, sera através de departamentos de TI e afins, ou 
ainda de forma mais abrangente através de departamentos de RH, 
Operações, ou aqueles mais ligados à estratégia organizacional. 
Sendo assim, acreditamos que podem se enquadrar nessa 
categoria os seguintes profissionais: ScrumMasters, Product 
Owners, Agile Coaches, Gerentes de Projeto, Programa e 
Portfolio, Desenvolvedores de Software, QA, Analistas de 
Sistemas, Analistas de Negocio, Gerentes Funcionais, Diretores, 
Executivos da Alta Gestão.

PÚBLICO-ALVO



04

Por se tratar de uma formação abrangente, exigimos apenas experiência 
minima de dois anos atuando em projetos, melhorias e demais demandas 
organizacionais. Profissionais que não trabalham com projetos poderão 
aplicar para participar da formação, porém deverão atender os módulos 
iniciais de Fundamentos de Projetos. O tempo de experiência prévia do 
profissional irá determinar a duração da formação. Profissionais com 
menos de dois anos de experiência profissional, não deverão aplicar.

A formação tem um total de 3 dias presenciais (sexta, sabado e 
domingo), totalizando 24h, mais 5 módulos online, e após um mês, 
teremos uma tarde de sábado de resumo e análise de resultados, mais 
um domingo de mentoring.

PRÉ-REQUISITOS

CARGA-HORÁRIA
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Todos os módulos são obrigatórios independente da experiência 
previa do aplicante. Baseados na nossa larga e pioneira experiência 
no mercado Agile, entendemos que alguns profissionais, mesmo 
já trabalhando como Agile Coaches apresentam deficiências 
conceituais e ferramentais. Sendo assim, entenda primeiramente 
se voce se enquadra, e preencha a sua aplicação. 

Caso seja identificado que você já tem experiência em alguns 
dos módulos, você poderá apenas realizar um exame online para 
comprovar tal experiência.

Quando citamos experiência em Scrum e Agile estamos nos 
referindo à interseção (em laranja) das seguintes áreas de 
conhecimento. Fazendo essa formação você se tornará um 
especialista na interseção entre essas três áreas.

CAMINHOS DE FORMAÇÃO 

COACHING
PROFISSIONAL

LIDERANÇA E
MENTORING

GESTÃO DE
PROJETOS
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A FORMAÇÃO TERÁ UM TOTAL DE 11 MÓDULOS, SENDO 
6 PRESENCIAIS E 5 ONLINE.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
MOSAICO DA FORMAÇÃO 

GESTÃO AGIL 
DE PROJETOS 

online

AGILE 
LEADERSHIP

SCRUM 
MASTERING: 
CSM

PRODUCT 
OWNERSHIP: 
CSPO

AGILE 
SOFTWARE
DEVELOPMENT 

online

SCRUM PARA
EXECUTIVOS 

online

ESCALANDO:
SCRUM@SCALE

AGILE 
COACHING: 

ENTREGANDO 
COM KANBAN 

online

OPERAÇÕES
COM DEVOPS 

online

TUTORIA E 
MENTORING
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CONTATO
Contate-nos e entenda melhor a for-
ma que a Massimus trabalha.

POR TELEFONE E WHATSAPP 

POR EMAIL

PELA WEB:

http://massimus.com/contato.php

(11) 98077-8875 
(11) 98256-2757 
(11)   2246-2826

transformando@massimus.com




