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O QUE É?
Ecossistema para IBM Z & LinuxONE

É uma iniciativa focada no desenvolvimento de 
competências técnicas para servidores Mainframe. 

A MAIOR COMPETIÇÃO DE 
MAINFRAME DO MUNDO!

Os participantes recebem acesso a um ambiente 
z/OS e, por meio de uma série de desafios, 
aprendem comandos avançados, configurações de 
sistema, navegação avançada de sistema, 
linguagens de programação e ferramentas open 
source pertinentes a tecnologia IBM Z.
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COMO FUNCIONA?
Ecossistema para IBM Z & LinuxONE

A competição começou dia 14 de setembro e 
termina em 17 de janeiro.

Uma vez cadastrado você terá acesso aos desafios 
da competição. Esses desafios são divididos em 3 
níveis e, conforme você avança, esses desafios se 
tornam mais complexos.

Introdução ao Mainframe
Objetivo de criar a base de conhecimentos para 
as próximas etapas.

Premiação: Doação para #ShareTheMeal

Navegando o Mainframe
Aprenda, de maneira prática, competências valiosas. 
(Python, USS, JCLs, Bash e  Z Open Automation Utilities.

Premiação: Badge Nível 2, Gift Card $500, Mentorização

Criando no Mainframe
Aplique as competências e conceitos aprendidos nas 
fases anteriores e combine esses conhecimentos com 
Linux, Rexx, COBOL, Ansible, Zowe para criar uma nova 
solução.

Premiação: Badge Nível 3, Camisetas. $1000 dólares
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PÚBLICO ALVO
Ecossistema para IBM Z & LinuxONE

Se você tem mais que 13 anos de idade e não 
reside em um país embargado pelos Estados 
Unidos, você pode participar desta iniciativa.

O Master the Mainframe é disponibilizado em duas 
modalidades:

disponível o ano todo para 
qualquer pessoa que queira 
aprender competências de 
Mainframe e ganhar os 
badges oferecidos pela 
iniciativa.

LEARNING SYSTEM
disponível de setembro a janeiro 
com foco em estudantes e tem o 
objetivo é despertar interesse na 
tecnologia e desenvolver novos 
Mainframers.

COMPETIÇÃO



BLOG:
Master the Mainframe, o que é? 
Como funciona? E quem pode 
participar?

Você sabia que, por mais de 15 anos, esta iniciativa oferece 
gratuitamente uma maneira divertida de aprender, obter badges 
digitais e experimentar na prática servidores Mainframe sem a 
necessidade de possuir conhecimento prévio?

PARA VOCÊ
FICAR POR DENTRO...

Ecossistema para IBM Z & LinuxONE

Saiba mais em: https://rafael.ireno.tech/ibm/master-the-mainframe-o-que-e-como-funciona-e-quem-pode-participar/
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Ao finalizar com sucesso o nível 2, você receberá seu primeiro badge e, ao concluir o nível 3, 
você receberá sua segunda certificação. Compartilhe-os em suas redes sociais e evidencie 

suas novas habilidades e competência.

TIRE SEU BADGE!
Ecossistema para IBM Z & LinuxONE

Ganhe este badge ao completar, 
com sucesso, os desafios do 

NÍVEL 2

Ganhe este badge ao completar, 
com sucesso, os desafios do 

NÍVEL 3

Ganhe este badge ao organizar e 
executar um EVENTO relacionado 

ao MTM 2020



METAS 2020
Ecossistema para IBM Z & LinuxONE

Sua contribuição será crucial para colocarmos 
o Brasil no topo do ranking mundial.

Alunos Registrados
Em 2020 nossa meta é disseminar a 
tecnologia Mainframe para 5000
novos/futuros profissionais.

5000
Registros

70%
Finalizado

ONE
3500 de 5000

20%
Finalizado

10%
Finalizado

Level
TWO

1000 de 5000

Level
THREE

500 de 5000

Level

3800
REGISTROS

2019

3º
RANKING

2019



MUITO
OBRIGADO!
Comece, hoje mesmo, a jornada acadêmica de Mainframe e seja 
o catalizador de inovação que o mercado Enterprise demanda.

Desenvolvendo carreiras em TI Enterprise

Rafael Ireno
IBM Z Ecosystem – Academic Advocate

/in/rafaelireno/


