
 

 

 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCION 

PERSONAL – C.I.P.P 
 

 

A segurança pessoal, desde suas origens, através da história (considerada a segunda profissão 

mais velha do mundo), recebeu tantos nomes como culturas existiram: desde “Samurai”, 

"Huscarls" (meados do século XI) eram a guarda pessoal juramentada da aristocracia Anglo- 

Danesa, “Mosqueteiros”, etc..., até nossos dias, personagens importantes de todo o  mundo, 

utilizam estes serviços de proteção pessoal “Escolta, Protetores, Guarda-costas, Agentes de 

Proteção, Oficial de Proteção VIP, Oficial de Proteção Executiva, PSD, etc...". de qualquer 

forma que lhes denomine e identifique, por necessidades de seu serviço deve ser capacitados 

com características especiais. 

Por isso, cada vez, há mais necessidade de “Profissionais de Proteção” que sejam capazes de 

desenvolver e oferecer estes serviços a pessoas, empresas e organizações de todo o mundo. 

Como indicador destes conhecimentos e experiência, a certificação é a prova documentada 

que distingue aos profissionais de segurança altamente competentes, por isso, CEAS, 

desenhou o CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCION PERSONAL (C.I.P.P.). 

 

DIFERENÇAS 
 

Para desenvolver esta profissão, é importante, ter claros os conceitos e finalidades de cada 

nível de proteção, Escolta, protetor, guarda-costas, oficial de segurança, etc., são conceitos 

que habitualmente se confunde. Um escolta ou protetor (já que a diferença semântica só é 

continental), é o profissional da segurança formado e certificado na proteção de 

personalidades. Especialista em diversas técnicas defensivas e manuseio de armas. Profissional 

capacitado oficialmente para minimizar qualquer situação de risco. Enquanto que guarda- 

costas é uma pessoa, não profissional e não habilitada que é contratada por um particular para 

que lhe acompanhe, não podendo levar armas nem exercer funções próprias de um escolta. 

 

 

 





                CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROTECCION PERSONAL (C.I.P.P.) 
 

A certificação C.I.P.P. é credenciada como o maior reconhecimento mundial dos profissionais 

de Proteção Pessoal, somente se outorga à aqueles especialistas que tenham demonstrado 

suficientes conhecimentos para assumir responsabilidades de direção e solução às múltiplas 

situações de risco que se possam expor no desenvolvimento de suas responsabilidades em 

qualquer parte do mundo, proporcionando às empresas internacionais e instituições um 

padrão que assegure o cumprimento com as melhores práticas da segurança pessoal, sendo 

muito solicitados pelas companhias multinacionais que procuram cada vez mais profissionais 

certificados por organismos de avaliação, avalizados e reconhecidos internacionalmente. 

 

OBJETIVOS 
 

As diferentes certificações têm como objetivo capacitar oficialmente conforme a formação 

Regrada pelos organismos oficiais reguladores desta área, dotando aos participantes dos 

conhecimentos, habilidades e estratégias necessárias para desenvolver os serviços de proteção 

pessoal a nível internacional, aprendendo técnicas e tática de ultima geração, como contra 

vigilância, arma de fogo, planejamento da segurança e a avaliação das ameaças, assim como o 

correto e seguro método para acompanhar ao VIP, inclusive como setup avançados de zonas 

seguras em serviços de equipe. 

 

BENEFÍCIOS 
 

A certificação C.I.P.P. habilita a nível nacional e internacional em seu caso para: 
 

- Iniciar sua própria empresa de segurança. 

- Conseguir um emprego de Proteção Pessoal em Agências de Proteção. 

- Serviços de Segurança em Eventos. 

- Serviços de Especialista em Proteção Executivo. 

- Serviços como Freelance a personalidades publica e privadas. 

- Serviços a entidades e empresas publica e privadas. 

- Serviços de consultor de segurança e avaliação de ameaças. 

- Criar procedimentos de segurança pessoal para executivos de empresas. 

- Administrar uma equipe de segurança. 

- Outros serviços de Proteção Pessoal. 

A QUEM É DIRIGIDO E PRÉ-REQUISITOS 

O CIPP está dirigido a profissionais da área Segurança e Proteção Pessoal que desejam 

certificar o conhecimento e experiência adquiridas durante anos e ter experiência prática 

qualificada, como mínimo 5 anos de experiência profissional na área de segurança corporativa 

e ao menos dois anos em um posto de alta responsabilidade na área de Proteção Pessoal, na 

função de gestão ou supervisão. 

 

- Nível de conhecimento – Superior concluído ou em fase de conclusão. 



- Não possuir antecedentes Criminais. 

- Submeter seu Curriculum Vitae à analise pela Comissão de Certificação da Corporação Euro- 

Americana de Seguridad, CEAS INTERNACIONAL e CEAS-BRASIL. 

 

PASSOS PARA OBTENÇÃO DO C.I.P.P. 

Pré-inscrição ao exame C.I.P.P. 

Solicite a ficha de pré-inscrição e a envie juntamente com o seu Curriculum Vitae por e-mail 

para ser submetido à análise pela Comissão de Avaliação do CIPP, juntamente com a ficha de 

pré-inscrição. Ficando a critério da comissão de avaliação, se houver necessidade, solicitar 

informações complementares sobre o Currículo do Candidato. 

 

O candidato receberá em menos de uma semana uma notificação por E-mail, quanto à 

aceitação e liberação de sua inscrição ao exame e informações sobre os procedimentos para a 

continuação de sua inscrição. 

Após o recebimento do e-mail notificando a sua aceitação para prestar o exame C.I.P.P, o 

candidato deverá enviar pelo e-mail contato@ceasbrasil.com.br o comprovante de 

pagamento, cópia do diploma de curso superior ou declaração que está matriculado em curso 

superior e atestado de antecedentes criminais. 

 

Condições gerais para o exame à certificação C.I.P.P. 
 

- Envio da ficha de pré-inscrição, juntamente com o Curriculum Vitae. 

- Análise de Currículo 

- Pagamento da taxa de inscrição 

O exame constará de um teste de múltipla escolha com 40 questões. O conteúdo abrangerá: 

OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO VIP 

- Operações de Proteção VIP 

- O Agente de Proteção Pessoal Profissional 

- As Equipes de Proteção VIP (composição, responsabilidades, estrutura das equipes a pé e 

motorizada, segurança avançada, segurança fixa, segurança velada, segurança aberta, etc.) 

- Teorias de Proteção V.I.P (Teoria esférica, teoria concêntrica, teoria dinâmica) 
 

ESTRATEGIAS DE PROTEÇÃO VIP 

- Planejamento de Operações de Proteção 

- Inteligência e Contra inteligência Protetiva 

- Carta de Operações de Proteção 

 
TÁTICAS DE PROTEÇÃO VIP 

- Táticas de Proteção Estática 

- Táticas de Proteção Dinâmica a Pé (Cápsulas) 

- Táticas de Proteção em Veículos (Caravanas) 
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O certificado tem validade de 3 anos, sendo que cada recertificação valida por mais 3 anos. 
 

O aluno que participar do curso Especialista em Proteção Pessoal e Escolta VIP, realizado à 

distância, estará isento da realização do exame para obtenção da certificação CIPP, basta apenas 

efetuar o pagamento da taxa de inscrição ao exame. 

Material de apoio 

CEAS disponibiliza em formato digital (PDF) o material de apoio para estudo. 

Investimento 

Não Afiliado CEAS: R$ 790,00 

Afiliado CEAS: R$ 650,00 

Sua inscrição ao exame estará garantida com a comprovação do depósito bancário. 

Forma de pagamento: 

-Boleto, Depósito Bancário e cartão de crédito. 

 
-Os pagamentos via Cartão de Crédito poderão ser pagos em até 3 vezes sem juros e 
são processados pelo site PayPal. Para pagamento e saber mais sobre as certificações 
acessar o link http://www.ceasbrasil.com.br/Certificações.php   
Importante: O PayPal conta com um prazo de até 24 horas úteis para confirmar seu 
pagamento por cartão de crédito. 
 

  Pagamento pelo boleto bancário, solicitar o boleto por e-mail. 
 

Importante: O PayPal conta com um prazo de até 24 horas úteis para confirmar seu 

pagamento por cartão de crédito.  

 

Condições gerais 

Uma vez se sinta preparado, o aspirante pode solicitar a convocatória para o exame, 

escolhendo uma data e hora para a realização do mesmo. Lembrando que o exame tem a 

duração de 4 horas. Caso por qualquer motivo o aspirante ao C.I.P.P. não possa prestar o 

exame na data escolhida, informará por E-mail ao Secretário Geral com pelo menos cinco dias 

de antecedência e poderá marcar outra data. 

Não haverá reembolso da taxa de inscrição, caso o aspirante não faça o exame na data 

escolhida ou desista por livre e espontânea vontade de prestar o exame. 

 

Tempo de Preparação e estudos 
 

O Departamento de formação aconselha que o candidato programe um plano de estudo com a 

reserva de um tempo concreto suficiente, não devendo ser este inferior a DOIS MESES para 

seu estudo. 
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Exame e sua estrutura 
 

Todos os aspirantes ao C.I.P.P. deverão satisfazer os critérios de experiência e 

desenvolvimento para um posto de responsabilidade, sendo necessária a superação de um 

exame final (Teste online) que contém uma série de perguntas sobre seus conhecimentos e 

consiste em 40 perguntas de opções múltiplas-escolha (tipo teste). A prova será 

disponibilizada no idioma português. O aspirante terá 04 horas a partir do recebimento do 

exame para enviar as respostas por e-mail para a secretaria da CEAS. 

 

Aprovação no Exame 
 

Ao concluir satisfatoriamente o exame, o aspirante receberá o CERTIFICADO INTERNACIONAL 

EN PROTECCIÓN PERSONAL, estando certificado como técnico competente capacitado para 

opinar sobre aqueles aspectos relacionados com a proteção VIP, frente aos riscos que está 

sujeita, tanto em entidades públicas como privadas nacionais e internacionais. O aspirante ao 

C.I.P.P. receberá no prazo de 72 horas o resultado do exame. 
 

A aprovação do exame se alcançará com um nível global mínimo de 75%. 

Obter uma certificação acadêmica de reconhecimento mundial requer decisão, compromisso, 

enfoque e ação, característica de cada um de nossos alunos que hoje são profissionais 

certificados. 

RENOVAÇÃO 
 

A cada 03 (três) anos depois de obtida a certificação, o profissional deverá renovar a sua 

certificação por igual período. Ver as condições gerais para recertificação. 

 
 
 

“CERTIFICAR-SE É UM DOS PASSOS MAIS IMPORTANTES QUE 

PODE TOMAR UM PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PARA 

DESENVOLVER UMA CARREIRA COMPETITIVA” 

Informaçoes: contato@ceasbrasil.com.br 
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