INTEGRAÇÃO CONTÍNUA
COM JENKINS
DATAS
15 e 16 de março de 2018
09H00 – 18H00
INSCRIÇÕES
Até dia 12 de março através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
16 Horas de formação
450€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
Qualquer fluxo de desenvolvimento que se pretenda flexível mas
rigoroso necessita de seguir mecanismos de integração contínua. Para esse fim, uma das ferramentas mais usadas é Jenkins,
capaz de funcionar não apenas como simples integrador mas
também como orquestrador de todo o fluxo de desenvolvimento.
Para que assuma esse papel, é necessário perceber todas as possibilidades desta ferramenta poderosa.
O QUE VAI APRENDER?
No final desta formação, o formando será capaz de implementar os seus primeiros pipelines de integração e entrega contínua, sistematizar os conhecimentos e as noções base para a
sua implementação em Jenkins, e finalmente conseguir integrar
conhecimentos transversais a outras ferramentas de CI/CD.

A QUEM SE DIRIGE?
► Software Developers
► Project Managers na área de desenvolvimento de software
► Profissionais interessados na Gestão Ágil de Projetos de
Software.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Saiba implementar autonomamente pipelines de integração
e entrega contínua
► Sistematize eficazmente os conhecimentos e as noções base
para a sua implementação em Jenkins
► Integre conhecimentos transversais a outras ferramentas de
Continuos Integration / Continuos Delivery

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
► O que é CI (Continuous Integration)
e CD (Continuous Delivery)?
► O que é o Jenkins?
► Outras ferramentas de CI/CD existentes
Vantagens da sua utilização
► Instalação do Jenkins
► Definição de Jobs e Builds em Jenkins
► Desenvolvimento de um primeiro Job com utilização de Git
► Administração de Jenkins, utilizadores e permissões
► Plugins em Jenkins e integração com outras ferramentas
► Conceitos de Nós Slave/Master em Jenkins
► Criação de um Nó
► Desenvolvimento de um Job num Nó Slave
► Conceito de Pipeline
► Desenvolvimento de um Pipeline
► Integração com sistemas de Notificações
► Análise de artefactos gerados após build
► Agendamento de Builds e Orquestração
► Automatização de Jenkins com recurso a scripting

Integração Contín

FORMADOR
ENGº ANTÓNIO FERREIRA

FORMADOR

INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Mestre em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra, com
tese na Chalmers Tekniska Högskola, Gotemburgo
► Licenciado e Mestre em Engenharia Informática pela F.C.T.U.C.
Com vários anos de experiência em equipas técnicas de desenvolvimento
de software para indústrias variadas, tendo assumido responsabilidades
de líder técnico e de gestor de projeto em variados projetos.
► Especialista em Engenharia de Software na Fiercely, com projetos vários
de melhoria de desempenho de equipas de desenvolvimento de software

