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Sobre a certificação

1. Propósito da certificação

• Ter o certificado fluig ao término da prova, 
comprovando seu aprimoramento nos assuntos 
abordados.

• Ter o conhecimento necessário afim de tornar 
necessidades ou situações inconsistentes, em soluções 
práticas. 

• Ter conhecimento suficiente para auxiliar colegas no 
dia a dia quanto ao uso e recursos do fluig. 
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Sobre a certificação

2. Sobre a certificação fluig Negócio – WCM

• É uma prova que tem como tema principal, recursos e
casos de uso com o fluig em gestão de portais.

• Contém 60 questões que são randomizadas para que
se tenha alternância das perguntas, dessa forma,
conseguimos formar provas diferentes contendo 40
questões cada, tornando o resultado final mais
efetivo.

• Para ser aprovado na certificação deve-se obter um
percentual de acerto igual ou superior à 70%.

• As provas de certificação são realizadas nas unidades
TOTVS da sua respectiva região.
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Sobre a certificação

3. Inscrições, investimento e vigência

• Para colaboradores, franquias, unidades e parceiros
as duas primeiras tentativas não terão custo. Mais
detalhes podem ser conferidos aqui.

• Clientes fluig e demais interessados podem conferir
todos os valores para realização da prova aqui.

• As certificações do fluig são válidas por 18 meses.
Após o período, será necessário realizar uma nova
prova.

http://academy.fluig.com/certificacao-negocio-WCM
http://academy.fluig.com/certificacao-negocio-WCM
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Matérias da certificação

As seguintes matérias cairão na certificação, 

ao lado podemos conferir um gráfico com o 

índice de porcentagem que cada matéria terá na 

prova.

• Painel de controle

• Desenvolvimento sobre a plataforma

• Configurações

Porcentagem das questões

Painel de controle Desenvolvimento sobre a plataforma Configurações

80%

8,33%

11,66%
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Treinamentos e referências 

• Recomendamos que o aluno prepare-se para a prova 

com esta apostila de certificação.

• É aconselhável assistir aos treinamentos virtuais do 

Academy fluig.

• Além de possuir experiência de uso com o produto.
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Linha do tempo 
Certificação WCM
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Matérias da certificação

Para se certificar na prova de WCM é preciso ter conhecimento nas seguintes áreas:

Painel de controle Configurações
Desenvolvimento 

sobra a plataforma 
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CONTEÚDOS

DE ESTUDO

Painel de controle

Central de Componentes

Minhas páginas

Tema

É possível excluir usuários no fluig?

Permissões 

Importar e exportar páginas

Oauth App

Ações

Utilitários

Opções em permissões de páginas

Adicionar página

Meu widget não aparece na lista 

para ser adicionado a uma página

Serviços REST

Controle de log
Layout

Legenda:

Help fluig

Dev fluig

Academy

Editar página

Configurar widget Nuvem de tags

Indexação

Configurações do Sistema 

Histórico

http://tdn.totvs.com/display/public/HF/Central+de+componentes
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234455763
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=267800859
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=198954069
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234455792
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234455771
http://tdn.totvs.com/display/public/HF/Oauth+App
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234455866
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234455729
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=285640245
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=234455933
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237386495
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=243660796
http://tdn.totvs.com/display/public/HF/Controle+de+Log
http://tdn.totvs.com/display/public/HF/Layout
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234455936
http://tdn.totvs.com/x/-XOZDg
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234455757#Indexação-docs
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235597328
http://tdn.totvs.com/x/5ckGDg
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185745580
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185745580
http://tdn.totvs.com/display/public/fluig/Widgets
http://tdn.totvs.com/display/public/fluig/Widgets
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185738869
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185738869
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187831460
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187831460
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185732957#Estruturadepáginas-Páginapública
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185732957#Estruturadepáginas-Páginapública
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=198952866
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=198952866
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=235336390
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=235336390
http://tdn.totvs.com/display/public/fluig/Arquivo+application.info
http://tdn.totvs.com/display/public/fluig/Arquivo+application.info
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=224108112
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=224108112
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-portais-wcm
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-portais-wcm
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CONTEÚDOS

DE ESTUDO

Legenda:

Help fluig

Dev fluig

Academy

Desenvolvimento sobre a 

plataforma
Configurações

Como logar com o wcmadmin em fluig

integrado com o Identity?

Ajuda

Usuário Google Analytics

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185749423
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185749423
http://tdn.totvs.com/display/fluig/Layouts
http://tdn.totvs.com/display/fluig/Layouts
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=113803693#criacao_widget-872616690
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=113803693#criacao_widget-872616690
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-portais-wcm
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-portais-wcm
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=203767554
http://tdn.totvs.com/display/HF/Ajuda
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=239019129
http://tdn.totvs.com/display/public/fluig/Kit+Intranet
http://tdn.totvs.com/display/public/fluig/Kit+Intranet
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-portais-wcm
http://academy.fluig.com/cursos/gestao-de-portais-wcm
http://tdn.totvs.com/display/public/fluig/Configurar+Instagram+no+widget+Slideshow
http://tdn.totvs.com/display/public/fluig/Configurar+Instagram+no+widget+Slideshow



