


O DevOps Bootcamp ajuda os 
profissionais de tecnologia a atingirem
o próximo nível.

Realizamos a nossa missão unindo 
comunidade, cultura, educação e aplicação 
das melhores práticas em 
Desenvolvimento, DevOps & Cloud 
Native.

Quem Somos



Somos inovadores e executamos
projetos personalizados para cada cliente 
de acordo com as suas necessidades.

Ajudamos a alcançar a excelência em 
qualidade para satisfazer as necessidades 
mais desejadas das organizações em 
Tecnologia.

Somos a evolução
do conhecimento



Head de DevOps com experiência em métodos ágeis 
Cloud Native e DevSecOps Amanda esteve na área de 
Tecnologia da Informação por 19 anos.

Ela é uma consultora entusiasta e tem excelente atuação 
em transformações ágeis e DevOps nas organizações, é 
especialista em software, infraestrutura de TI e segurança, 
além de vários artigos publicados além disso, Amanda é 
embaixadora de DevOps no Brasil pelo DevOps Institute e 
é o organizador da comunidade em Belo Horizonte pelo 
DevOps BH, CNCF BH (Belo Horizonte Native Cloud 
Community), DevOpsDaysBH e cofundador do DevOps 
Bootcamp.

Amanda faz parte do “50 to Follow” - 2021/2022 Hacker 
DevOps, um material da Gama Academy com profissionais 
relevantes para acompanhar. 

Amanda está na lista de DevOps Fusion do ano 2021 
#WomenInDevOps! Mulheres relevantes em #devOps 
pelo mundo!

Andre Almar é um experiente líder de engenharia com
excelentes habilidades multifuncionais e de comunicação.
Ele está resolvendo problemas no mundo do software
trabalhando em estreita colaboração com o software 
Cloud Native e ferramental. Um desenvolvedor e veterano 
de infraestrutura, Andre também é conhecido por seu 
trabalho na organização de DevOps Days BH e DevOps BH 
Meetups e apresentações de palestras em eventos como 
Google DevFest, CampusParty TDC (TheDevConf) e 
Meetups locais. Ele escreve para andrealmar.com em 
Cloud Native, DevOps e Site Engenharia de Confiabilidade.

Andre adora software de código aberto e contribui para
eles. Ele contribuiu para alguns vários, incluindo Janela de 
encaixe. Ele tem um projeto Open Source chamado SRE
Universidade onde as pessoas podem ter um estudo 
completo planeja se tornar um Engenheiro de 
Confiabilidade do Site. Ele também foi voluntário na 
Stanford University Crowd Iniciativa do curso que facilita 
as pessoas a compartilhar suas conhecimento com os 
outros, enquanto explora a possibilidade de ensino 
colaborativo e criação de cursos.

Amanda Pinto
DEVOPS CULTURE OFFICER

Andre Almar
CHIEF TECHNICAL OFFICER



Projetos que impulsionam carreiras

• Bootcamp
  “mão na massa”

• Palestras

• Buteco DevOps

• Workshops cultura
  “mão na massa”

• DevOps Week fora do 
  ambiente corporativo

• DevOps Week
  em seu espaço

• DevOps Brasil

• DevOps Experience

• Parcerias

• Company Branding

• Mentorias e Assessorias

• Transformação Ágil

• Transformação DevOps

• Transformação DevSecOps

• Automação ao extremo

• Atração e retenção
  de Talentos

• Universidade corporativa   
  DevOps

• Projeto #WomenInTech

• Projetos internacionais

• EADs

• DevOpsFest



Ferramentas e Soluções

• DOCKER

• KUBERNETES

• GITLAB

• TERRAFORM

• SERVERLESS

• PROMETHEUS

• ISTIO

• OPENSHIFT

• RANCHER

• GOLANG

• PYTHON

• ANSIBLE

• SERVICE MESH

• SRE

• ENTRE OUTRAS



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS



Porque
ser nosso
parceiro

Porque somos a maior comunidade tecnológica
do Brasil e que se estende a todo mundo.

Organizamos os maiores eventos de Dev, Ops & 
Cloud do Brasil.

Porque possuímos a melhor metodologia de 
capacitação de profissionais em tecnologia.

Realizamos projetos criativos, inovadores, incríveis
e transformadores para toda essa comunidade que 
respira conhecimento.

Transformamos vidas, conectamos pessoas com 
oportunidades.

Geramos networking, colaboração e muito 
compartilhamento de conhecimento.



Se conecte às pessoas engajadas na evolução da 
cultura & das melhores práticas tecnológicas.

• desenvolve a escalabilidade de uma organização
• é automação ao extremo
• cria ambientes inovadores e autônomos
• é sobre pessoas

Mas é preciso entender este universo.
A oferta de profissionais ainda é escassa frente a 
demanda, e nada melhor do que fomentar o 
conhecimento com os melhores especialistas em um 
ambiente extremamente conectado!

Esteja dentro desse universo! Experimente!
Transforme-se!

Viva
este
universo

Tecnologia



Nosso Público

• ANALISTA DE SISTEMAS

• ANALISTA DE INFRAESTRUTURA

• SYSADMIN

• DBA

• ANALISTA DE SUPORTE

• ANALISTA DE SEGURANÇA
  DA INFORMACÃO

• DESENVOLVEDOR

• ARQUITETO DE SOFTWARE
  E SOLUCÕES

• TECH LEAD

• ENGENHEIRO DE SOFTWARE

• SRE

• DEVOPS/CLOUD ENGINEER

• DEVSECOPS

• PENTESTER

• ARQUITETO/AUDITOR DE
  SEGURANÇA

• VPs, HEADs, CTOs, CIOs,
  CISOs E CEOs



Somos mais de 70.000



Estamos
em todo Brasil
NORTE 3%
NORDESTE 9%
SUDESTE 54%
CENTRO-OESTE 11%
SUL 23%



0 250 500 750 1000

DevOps Engineer 
Cloud Engineer 

Sysadmin 
Developers 

Solutions architect 
SRE 

Software Engineers 
Infra Analyst | Support | Systems | Development 
Tech Lead | CTOs | CISOs | CIOs | CEOs | VPs 

DevSecOps 
Data Engineers 
Cyber Security 





O DevOps Fest, tem como essência
propagar o que mais amamos fazer!
Conhecimento e intensos
relacionamentos!

Uma festa repleta de conhecimento,
networking e o compartilhamento de
muitas oportunidades para todos os
participantes!

Planejado com
muito carinho



� SALAS COM BOOTCAMPS
  AO VIVO

� TALKS COM ESPECIALISTAS
  EM DIVERSOS TEMAS

� PAINÉIS COM ESPECIALISTAS

� MENTORIAS

� OPORTUNIDADE DE CARREIRA

� SALA DE NEGÓCIOS

� MUITOS PRÊMIOS

� UM INTENSO NETWORKING

Para esta grande FESTA
compartilhamos com todo publico



Alguns Números

4 DIAS DE EVENTO

+ DE 3.000 INSCRITOS

+ DE 36 HORAS
DE STREAMING

Em dezembro de 2021 o DevOpsFest realizou seu
primeiro evento online.



Evento Presencial (sábado)

Data: Março de 2023

Horário de início: 9h
Horário de encerramento: 17h

Programação
2023



Um ambiente especial!

Open Bar e Open Food
durante toda a festa!

E muita música boa!

Tudo em um ecossistema de 
oportunidades incríveis!

É presencial!
É festa!
É um show de
conhecimento!



Parceria
GOLD

Um espaço dedicado a sua marca para 
engajamento e conexões com a 
comunidade.

Realize talks, painéis, mentorias 
exclusivas e chame convidados especiais.

Divulgue oportunidades, suas soluções e 
produtos! Transforme pessoas!

Compartilhe,
inspire, gere
oportunidades!



Parceria
GOLD

Receba a lista dos participantes
inscritos no evento após sua finalização

Sorteie prêmios, divulgue sua marca, 
interaja com este ecossistema incrivel

Total apoio de Marketing e Branding

Registro de filmagem e fotos do evento

Contrapartidas



Investimento
O DevopsFest vai levar aos participantes 

Bootcamps Mão na massa, Mentorias, 

Oportunidades de Carreira, Painéis com 

Especialistas, Sorteio de Prêmios e mais!

O parceiro terá seu espaço para criar 

relacionamentos, divulgar suas soluções, além 

de realizar palestras e um bootcamp 

#mãonamassa, fortalecendo sua marca e 

autoridade junto a comunidade.

Todos os custos inclusos,
exceto despesas com viagem 

(deslocamento, alimentação e hospedagem) 

de responsabilidade do parceiro.

R$ 14.997,00



Transformamos
vidas, edificamos destinos
e construirmos grandes 
carreiras através
do conhecimento!



Amanda Pinto
55 (31) 98476-2969

amanda@devopsbootcamp.net devopsbootcamp.net

DEVOPS FEST © TODOS OS DIREITOS
RESERVADOS DEVOPS BOOTCAMP 2022


