Programa Preliminar do Concurso
1.

Criador e Gestor da Competição
O Programa da competição Internacional é uma iniciativa da Certiport, uma empresa da
Pearson VUE, dedicada na gestão de exames de Certificação internacional da Microsoft
e outros produtores de Tecnologias no Mundo.
A Certiport é um parceiro da Microsoft e única organização no Mundo designada pela
Microsoft a realizar todos Exames de Certificação internacional do nível MOS (Microsoft
Office Specialist) e MTA (Microsoft Technology Associate).

2.

Local da competição Internacional
O evento ocorre todos anos no Mês de Junho nos centros oficiais de exames de
Certificação da Certiport nos Estados Unidos na cidade e Estado abaixo:
Cidade de:
Estado de:
País:

ANAHEIM,
CALIFORNIA,
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

Detalhes sob o programa internacional podem ser vistos no seguinte site:
http://moschampionship.com/

3.

Elegibilidade de Participação
3.1
3.2
3.3

Ser uma escola legalmente constituída (Pública ou Privada) ou uma
Academia Microsoft
Ter um contrato de licenciamento de Software da Microsoft
Ter 3 professores ou mais graduados nas certificações:
a)
MCE – Microsoft Certified Trainers
b)
MOS- Microsoft Office Expert (Em Word, Excel ou PowerPoint)
Recomendação:
1 ou mais Professores qualificados em
1 ou mais Professores qualificados em

= MCE + MOS Word Expert
= MCE + MOS Excel Expert

wwww.mos.cassca.net

1 ou mais Professores qualificados em

= MCE + MOS Word PowerPoint

Considerações Gerais
Caso a escola ou Colégio não tenha condições de satisfação das exigências dispostas
acima, pode recorrer ao seguinte programa disponibilizado a elas no ponto 4, desde que
cumpra com os dois passos abaixo:
a) Solicitar por via do site http://www.mos.cassca.net/licensiamento.html o contrato de
licenciamento Microsoft cujo exemplar temos em anexo a este documento
b) Depois de escolher a opção do pacote que prefere e fazer o respectivo pagamento
aguardar 7 dias para emissão do contrato Microsoft sob os cuidados da Cassca
Technologies

4.

Programa de Capacitação de Professores
Investimento nos Docentes
Para escolas que tenham já satisfeito os requisitos sob o ponto 3, criamos o programa
de capacitação de seus professores para adequadamente qualificarem seus
estudantes:

Data
MCE e MOS Word 2013 Expert
MCE e MOS Excel 2013 Expert
MCE e MOS PowerPoint Expert 2013

Início
9-Out-17
9-Out-17
9-Out-17

Data
Voucher de exames de preparação
Voucher de exames de Certificação

Termino
9-Nov-17
9-Nov-17
9-Nov-17

Professores
3
3
3
Total:

Custo Kz
Kz120.000.00
Kz120.000.00
Kz120.000.00
Kz360.000.00

Vouchers de
Exames de
3
3

Preço
Unidade
Kz44.000.00
Kz68.000.00

Custo Kz
Kz132.000.00
Kz204.000.00
Kz336.000.00

O total do investimento na competência dos professores será de Kz696.000.00

Datas Previstas
Este programa deverá decorrer de 9 a 27 de outubro de 2017
Professores farão o
 Período da manhã o curso MCE
 De Tarde o curso MOS + Especialidade
Os professores indicados não devem ser leigos, é importante que sejam os melhores
utilizadores das TIC disponíveis para a graduação seja rápida e eficiente.
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5.

Competições Regionais e Provincial
Plano de Competições locais e Regionais contempla a competição de nível Escolar e a
competição de nível Provincial
5.1

Competições Escolares – Cada escola depois de ter seus quadros qualificados
deve formar adequadamente seus alunos e organizar uma competição interna
nos módulos

Datas Previstas
Cada escola deve planear como usar os meses de novembro, Dezembro e
Janeiro e Fevereiro para formar e organizar e garantir a formação e avaliação
dos 6 melhores alunos usando o software de apoio a exames que o órgão
organizador fara chegar as escolas que se inscreverem.
O Mês de Fevereiro de 2017 será programado para usado os exames
Provinciais e Nacional

5.2

Competição Provincial – Esta competição será organizada coordenada pela
entidade que promove o concurso de seus parceiros. As escolas serão
informadas da agenda final no momento oportuno.
A primeira quinzena do Mês de Março de 2017 será programada para usado os
exames Provinciais.

6.

Competição Nacional
6.1

Competição Nacional – Esta competição será igualmente organizada
coordenada pela entidade que promove o concurso e seus parceiros. As equipas
indicadas a acompanhar as delegações Provinciais serão informadas sob o
evento e datas finais em tempo oportuno.
A segunda quinzena do Mês de Março de 2017 será programada para os
exames Nacionais.
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7.

Competição Internacional
7.1

Competição Internacional – Para o campeonato Mundial, a entidade
organizadora levara os 6 melhores alunos apurados nos exames locais para a
competição nos Estados Unidos
Toda despesa inerente ao processo estará sob responsabilidade da Cassca
Technologies e seus parceiros sendo os pormenores apresentados em tempo
oportuno.
O mês de Abril está programado para os processos legais ligados a viagem
para os Estados Unidos.
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