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SOBRE O WORKSHOP

O Wordpress é a CMS (Content Management System) mais 
utilizada no mundo com a participação de mercado é de 40% 
de todos os sites, portanto a necessidade de desenvolvedores 
qualificados é muito alta. Para se destacar entre os melhores 
profissionais é necessário ir além da customização de Temas, mas 
o dominio da tecnologia por inteiro tal como o uso da poderosa 
REST API do Wordpress.

Neste Workshop Wordpress Rest API irão ser apresentados os 
conceitos básicos da utilização da REST API e exemplos práticos 
utilizados no dia a dia em projetos reais.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Idade mínima de 18 anos.
Para frequentar este Workshop são 
necessários conhecimentos gerais 
de desenvolvimento web e bases de 
programação em PHP. A experiência 
prévia em desenvolvimento web irá 
permitir um aproveitamento maior do 
Workshop.

Este workshop destina-se a profissionais ligados à criação de 
aplicações com base em tecnologias web: Frontend Developers, 
Full Stack Developers, Web Designers.

PÚBLICO-ALVO



wordpress rest api

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Rest API Fundamentals.1.

 › Concepts

 › Overview what is REST API

 › Where and when to use

 › Real world cases of usage

Custom Post Types.2.

 › Create, Update and Delete Post using REST API

API End Points.3.

 › What is END POINT

 › How to set up

Create Wordpress Users.4.

 › Create Users using REST API

JWS JSON Web Token. 
(Plugin for Authentication)

5.

 › Authentication using REST API

 › Fundamentals if the Plugin usage

 › How it works the token sessions

User Get.6.

 › Retrieve users using REST API

User Put.7.

 › Update Wordpress user data from REST API

Product Post.
 › Create Product Post Type Using REST API

 › Transactional flow data using get and post 
methodos

8.

Files form Data.
 › Sending files using REST API

9.
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CERTIFICAÇÃO
Inclui: Carga horária total do workshop, 
certificação DGERT, carimbado e assinado pela 
coordenação pedagógica da escola em formato 
digital. 

EQUIPAMENTO
Um computador (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou mesmo 
cancelar workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24 
horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.
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