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1. Apresentação 

 

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção de candidatos à 

ESPECIALIZAÇÃO EM TESTES ÁGEIS, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU, da CESAR SCHOOL. 

 

A especialização é um curso lato sensu, que leva à certificação formal dos 

concluintes como Especialistas em Testes Ágeis.  

 

Por que Especialização em Testes Ágeis? 

 

Em 2001, quando importantes autores como Kent Beck, Jeff 
Sutherland e Martin Fowler escreveram e assinaram o Manifesto para 
Desenvolvimento Ágil de Software1 e seus princípios2, eles procuravam por 
novas formas de desenvolver software. Além disso, também buscaram nessas 
formas o foco em valorizar o trabalho desenvolvido pelas pessoas, como 
aumentar e melhorar a colaboração com o cliente, além de entregar software 
com qualidade e valor agregado. 

Mike Cohn, em um de seus livros3 e em outras colaborações4, afirma 
que para times de desenvolvimento ágil conseguirem adotar na prática esses 
valores e princípios é necessário que os produtos sejam desenvolvidos com base 
numa cultura de qualidade. Para conquistar esse nível de adoção, as equipes 
ágeis devem: 

 Promover grande colaboração dos membros dos times 
 Utilizar técnicas  e processos de testes, com grande ênfase em 

automação de testes 
 Trabalhar em iterações curtas, realizando entregas contínuas e 

recebendo feedback rápido 
 Avaliar continuamente como melhorar os processos, práticas e 

                                                
1 Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software: http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html 
2 Princípios por trás do Manifesto Ágil: http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html 
3 Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum: http://amzn.to/2sy92K6 
4 Agile Testing book Foreword: http://amzn.to/2rJVicq 
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comportamentos, com o objetivo de se tornar mais eficaz 

Como dito, é muito importante haver a colaboração entre os 
membros das equipes, que são fortemente multidicilcipares, com 
desenvolvedores, testadores, analistas de negócio e designers, por exemplo. 
Em cada uma das atividades executadas e artefatos gerados por estes 
profissionais é possível identificar formas de garantir a qualidade. 

Por exemplo, desenvolvedores ao codificar funcionalidades podem 
testá-las implementando testes unitários e de integração. Os testadores podem 
automatizar testes de sistemas ou executar testes exploratórios. Estes juntos 
fazem parte de uma estratégia de testes que ajudará o time a ter feedback 
sobre a qualidade e segurança que estão entregando um software funcionando 
e com valor agregado. 

Porém, além desses exemplos, há uma diversidade de outros níveis e 
tipos de testes que oferecem suporte e apoio ao time. Além disso, outras 
estratégias e abordagens que ajudam a criticar o produto ou focar em 
informações sobre o negócio. Tudo isso é listado como parte dos Quadrantes de 
Testes ágeis (Figura 2) proposto por Brian Marick e consolidado por Lisa Crispim 
e Janet Gregory. 

A estrutura e as disciplinas da Especialização em Testes Ágeis tem 
como base estes quadrantes e também conceitos fundamentais de testes e 
técnicas e processos que permitem alcançar os princípios e valores do 
Manifesto Ágil. 

 

 
Figura 2: Quadrante do Teste Ágil 
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2. Informações sobre o Processo Seletivo 

2.1 Público-alvo 

Profissionais de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação – 
envolvidos nas etapas do processo de desenvolvimento de software e que 
trabalham ou desejam trabalhar com testes no contexto de Metodologias Ágeis. 

 

 Engenheiros de Testes de Software  
 Engenheiros de Software 
 Arquitetos de Software 
 Gerentes de Qualidade 
 Analistas de Negócios 
 Analistas de Sistemas 
 Líderes técnicos 

 

2.2 Número de vagas 

30 (trinta). 

2.3 Datas Relevantes 

2.4 Atenção às datas da turma do 1º Semestre de 2018: 

Evento Data 

Inscrição De 02/01/2018 até 30/03/2018 

Retorno Análise de documentos Até 01/04/2017 

Entrevista (se necessário) A combinar 

Matrícula De 02 à 06/04/2017 

Início das aulas 09/04/2018 

Tabela 1: Datas relevantes para a Especialização em Testes Ágeis  
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3. Inscrição dos Candidatos 

A inscrição envolve preenchimento de formulário on-line no site do CESAR 

SCHOOL, apresentação de documentos e pagamento de taxa de inscrição, como 

detalhado nas próximas subseções. 

 

3.1 Formulário on-line 

Para o preenchimento do formulário de inscrição on-line, seguir os passos: 

 

1. Preencher corretamente todos os dados obrigatórios do formulário; 

2. Clicar no botão <enviar>; 

3. Aguardar geração de boleto bancário online; 

4. Imprimir ou copiar código de barra para pagamento online ou em banco; 

5. Efetuar pagamento e imprimir comprovante de pagamento da inscrição. 

 

3.2 Confirmação da inscrição 

 Para confirmar sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá 

entregar pessoalmente os documentos abaixo ou enviá-los pelo correio 

com data de postagem de até 3 (três) dias úteis antes do final do período 

de inscrição: 

 Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso superior nas 

condições descritas na Seção 2.1, ou certificado com protocolo de 

solicitação do diploma, ou outro documento comprobatório de conclusão 

de curso superior (cópia autenticada); 

 Histórico escolar do curso de graduação ou tecnológico (cópia simples); 

 Comprovante pagamento da inscrição; 

 Cédula de identidade ou equivalente (cópia autenticada); 

 CPF (cópia autenticada); 

 01 foto 3x4 recente (não serão aceitas fotos digitalizadas); 

 Comprovante de residência; 
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 Curriculum Vitae. 

 Cópia da carteira de reservista (cópia simples); 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia simples); 

 Cópia do Título de Eleitor (cópia simples); 

 Copia do comprovante de quitação eleitoral ou comprovante de votação 

da última eleição. 

 

Os documentos originais poderão ser solicitados no decorrer do processo 

seletivo ou no momento da matrícula do aluno.  

 

Endereço para entrega/envio de documentos: 

 

CESAR SCHOOL - RECIFE 

Especialização em Testes Ágeis 
Atenção à Secretaria Acadêmica 
Rua do Brum, nº 77 – Bairro do Recife – Recife - PE 
CEP: 50030-260 
Fone (81) 3419-6700 
 

Ou entregar presencialmente na Regional CESAR Manaus 

Edifício : The Place 
Rua Belo Horizonte, nº 19, Salas : 1702 a 1707 
Bairro: Adrianópolis, Cep: 69057-060  
FONE: 92 3346 2243 
 

 

Observações importantes: 

 

Ao procederem às suas inscrições, os candidatos declaram que têm ciência e 

completo entendimento dos termos do edital, concordando integralmente com 
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a totalidade das regras estabelecidas nesse documento, não cabendo qualquer 

reclamação ou recurso posterior referente ao assunto. 

 

4. Descrição do Processo Seletivo 

1. Inscrição; 

2. Análise de documentos (curriculum vitae, diploma e histórico escolar); 

3. Divulgação dos selecionados será por e-mail; 

4. Matrícula. 

 

4.1 Análise de documentos: 

Nesta etapa serão analisados o curriculum vitae do candidato (o mais 

detalhado possível), o diploma de graduação e o histórico escolar sob o ponto 

de vista da adequação do candidato ao programa. 

 

Caso necessário, a coordenação do curso poderá convocar o candidato para 

uma entrevista individual.  

 

4.2 Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão realizar sua matrícula a partir de 

orientações publicadas em http://www.cesar.school/ nas datas indicadas na 

Seção 2.3 deste Edital. 

 

No ato da matrícula o candidato assinará o contrato de prestação de serviços 

acadêmico deverá trazer o comprovante de pagamento da taxa de matrícula. O 

boleto bancário de R$ 1.245,00 (hum mil duzentos e quarenta e cinco reais) 

referente à matrícula será enviado por e-mail ao candidato aprovado.  
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4.3 Mensalidade 

O candidato aprovado que optar por realizar o curso deverá investir R$ de 

R$ 1.245,00 (hum mil duzentos e quarenta e cinco reais)  durante 16 

meses. 

4.4 Dias de Aulas 

As aulas dessa turma 2018.1, acontecerão nos dias: sábado, domingo e 

segunda-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h, na CESAR School, para 

disciplinas de 24h. As de carga-horária de 12h serão realizadas na sexta-

feira (das 19h às 22h) e sábados (das 9h às 12h e das 13h às 18h). Verificar 

o calendário no site. 

 

5. Acordos Gerais 

A abertura desta turma estará condicionada ao preenchimento de no mínimo 

70% das vagas disponíveis, exceto em condições especiais, a serem julgadas e 

aprovadas pelo comitê responsável. 

 

Só serão aceitos no curso de Especialização em Testes Ágeis, candidatos 

estrangeiros classificados com fluência na língua portuguesa. 

 

A inscrição do candidato pressupõe a concordância com as regras estabelecidas 

por este edital de processo seletivo. 

 

As questões não previstas neste edital são de responsabilidade da coordenação 

do curso de Especialização em Testes Ágeis da CESAR SCHOOL. 

 


