CERTIFICADO
“ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS CIBERNÉTICOS”
CEGRC
A Certificação de “Especialista em Gestão de Riscos Cibernéticos” CEGRC,
surge como um projeto de colaboração entre CEAS-INTERNACIONAL
(Espanha) e a Brasiliano INTERISK (Brasil), para assegurar a solvência e
sustentabilidade dentro das organizações.
O propósito de obter uma certificação em Gestão de Riscos Cibernéticos é
aprender a esperar e preparar-se para os riscos aos que estão expostos uma
organização em suas operações.
A obtenção da certificação implica aprender a identificar e administrar possíveis
cenários futuros e prevenir qualquer problema que possa surgir na organização
que você está trabalhando como gestor.
O Risco Cibernético se estende a Escala Global: Que ocorre em todo mundo, ou
seja, que se estende a todos os países do mundo.
“Segurança Cibernética, prioridade em Gestão de Riscos”.

Dirigido a:
Esta certificação é dirigida aos gestores de riscos corporativos, aos gestores da
área da segurança cibernética, da área da segurança da tecnologia da
informação, da segurança corporativa, aos advogados, aos quadros técnicos e
especializados da área pública, aos oficiais das Forças Armadas, das
Instituições Policiais, Civil, Militar, Federal e Municipal; aos auditores internos,
aos compliance officers, aos profissionais de fraude e investigações corporativas
e forenses, responsáveis por infraestruturas críticas, riscos no processo,
qualidade, riscos na cadeia logística e demais interessados.

PASSOS PARA OBTENÇÃO DA C.E.G.R.C
PRÉ-REQUISITO:
- Curso Superior
-Ter concluído o curso “Gestão de Riscos Cibernéticos” da Brasiliano
INTERISK. Ao concluir o curso o aspirante estará apto a prestar o Exame para
obtenção da Certificação CEGRC.
Link de acesso para efetivação da matricula no curso de Gestão de Riscos
Cibernéticos:
https://brasilianointerisk.eadbox.com/courses/riscos-ciberneticos
Pré-inscrição ao exame CEGRC
Solicitar por E-mail a ficha de pré-inscrição e a enviar juntamente com o
Curriculum Vitae e cópia do certificado de conclusão do curso Gestão de Riscos
Cibernéticos da Brasiliano INTERISK, cópia do diploma de curso superior, cópia
do documento de identidade e atestado de antecedentes criminais, para serem
submetidos à análise pela comissão de Avaliação da CEAS e da Brasiliano
INTERISK. 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 aceitação para prestar o exame, o
candidato deverá enviar pelo e-mail contato@ceasbrasil.com.br o comprovante
de pagamento.

Passos para obtenção da certificação CEGRC
Envie por e-mail a ficha de pré-inscrição juntamente com o seu Curriculum Vitae
e demais documentos solicitados para serem submetidos à análise pela
Comissão de Avaliação. Ficando a critério da comissão de avaliação, se houver
necessidade, solicitar informações complementares sobre o Currículo do
Candidato.
Solicite-nos a ficha de pré-inscrição via e-mail, preencha-a ficha corretamente e
nos envie via e-mail juntamente com seu Curriculum Vitae.
O candidato receberá em menos de uma semana uma notificação pelo 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
CEGRC, o candidato deverá enviar pelo e-mail contato@ceasbrasil.com.br o
comprovante de pagamento.
Fica a critério do aspirante o agendamento da data para prestação do exame
que deverá ser na modalidade à distância.
Investimento
R$ 840,00
A taxa de inscrição inclui a participação no Exame e Certificação.
Sua inscrição estará garantida com a comprovação do depósito bancário.
Forma de pagamento:
- Transferência bancária
Conta Pessoa Jurídica: Banco Santander – Agência 0307 – Conta Corrente:
13001985-9 em nome de CEAS-CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME
– CNPJ: 04.413.313/0001-22
- Boleto bancário e cartão de crédito
- Os pagamentos via Cartão de Crédito poderão ser pagos em até 10 vezes sem
juros. Para pagamento tanto por cartão de crédito e boleto acessar o link
http://www.ceasbrasil.com.br/Certificações.php
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.E.G.R.C. não possa prestar o exame na data escolhida, informará por E-

mail ao Secretário Geral com pelo menos cinco dias de antecedência e poderá
agendar para outra data.
Mais informações: contato@ceasbrasil.com.br

“CERTIFICAR-SE É UM DOS PASSOS MAIS IMPORTANTES QUE
PODE TOMAR UM PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PARA
DESENVOLVER UMA CARREIRA COMPETITIVA”

"O homem nunca sabe do que é capaz, até
que o tenta."
Charles Dickens

