Sendo os objetivos fundamentais da CEAS a defesa, fomento,
associação, difusão da Segurança em todas suas vertentes, e o
estabelecimento de relações de colaboração, coordenação e
solidariedade com entidades públicas ou privadas, instituições,
associações ou pessoas que defendam interesses similares na
proteção, segurança em todos seus âmbitos, CEAS lhe oferece a
possibilidade de colaborar em tais objetivos, através de sua filiação,
podendo assim colaborar e representar a nossa corporação em sua
cidade, para difundir os fins e objetivos da CEAS, como afiliado
você receberá os seguintes benefícios:
- Descontos em todos os cursos, certificações, seminários, livros, eventos em geral, etc, que CEAS
patrocine, nacional ou internacional.
- Participar de descontos nos produtos e serviços de sites parceiros, que compartilhe dos mesmos
objetivos e propósitos de nossa organização.
- Possibilidade de organizar em sua cidade, eventos em parceria com CEAS-BRASIL.
- Destacamos o grande networking existente entre os sócios.
VALOR DA ANUIDADE
R$ 189,00
O Sócio recebe o diploma de Sócio, 03 cursos EAD e vários ebooks referentes ao tema sobre
segurança privada, sendo tudo enviado por e-mail. O Sócio também passa a receber descontos
especiais nos cursos e certificações CEAS, assim como também de nossos parceiros.
Além destes, uma série de benefícios para nossos associados vem sendo dia a dia agregados
pela diretoria, visando retribuir a fidelidade do sócio à nossa organização.
Todas estas regras também são válidas para renovação da afiliação
Relação de cursos a escolher pelo sócio:
1) Marketing em Serviços de Segurança
2) Planejamento do Sistema Preventivo de Segurança
3) Gestão e Liderança nas Organizações
4) Gestão Estratégica do Sistema de Segurança
5) Gestão Estratégica de Pessoas
6) Introdução ao BSC e a Gestão do Sistema de Segurança
7) Sistema de Segurança e Proteção de Centros Comerciais
8) Curso Gestão de Risco & Estratégia (ISO 31000)
9) Curso Inteligência Estratégica nas Organizações
10) Curso INTRODUÇÃO À SEGURANÇA PESSOAL DE PERSONALIDADES
11) Curso Gestão Estratégica de Segurança Física e Sistemas Técnicos
12) Curso Internacional Fundamentos Estratégicos de Estudos de Segurança
13) Curso Prevenção e Controle de Perdas – PCP
14) Curso Gestão Estratégica do Conhecimento
15) Curso Prestação de Serviços
16) Curso Governança Corporativa
17) Gestão e Análise de Riscos com a Norma ABNT ISO 31000 (Brasiliano INTERISK)
18) Gestão de Riscos de Fraudes (Brasiliano INTERISK)
19) Gestão da Continuidade de Negócios (Brasiliano INTERISK)
Obs.: O sócio somente poderá escolher um curso da empresa Brasiliano INTERISK

O SÓCIO QUANDO FIZER A RENOVAÇÃO DA ANUIDADE RECEBE OS MESMOS BENEFÍCIOS.
Cursos livres a distância, não online, para os profissionais que desejam qualificação em um período
mais curto, para aperfeiçoamento de conhecimentos ou aprender algo novo. São cursos somente
para capacitação e atualização, totalmente a distância, ou seja, não há acompanhamento de
professores e tutores. O aluno realiza as atividades propostas de estudo no seu ritmo, de acordo
com a sua disponibilidade de tempo. Material de estudo e avaliação são enviados por e-mail em
formato PDF, assim como também o certificado de participação do curso.
É muito importante que você continue como nosso associado.
Para se tornar Sócio Ativo na CEAS, bastando para isto, acessar nosso site www.ceasbrasil.com.br,
clicando no link “Associados-Adesão à CEAS” e preencher o Formulário de Cadastro, com suas
informações atualizadas.
Para renovar sua anuidade CEAS disponibiliza um moderno sistema de quitação, onde você faz tudo
pela internet, via cartão de crédito ou boleto bancário.
Para mais informações acesse http://ceasbrasil.com.br/Associados-Adesão-à-CEAS.php

