CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTA ANTIFRAUDE Y
COMPLIANCE
“CIEAC”
A crescente importância da Gestão de Riscos como ferramenta
fundamental para proteger os ativos (bens, informações, pessoas) e interesses
das organizações e assim potencializar o cumprimento dos objetivos
estratégicos norteou a CEAS em parceria com a Brasiliano INTERISK a criação
da Certificação Internacional de Especialista Antifraude e Compliance (CIEAC).
A necessidade de certificação de atualização profissional se impõe face à
velocidade com que novos conhecimentos são incorporados à prática de
Riscos Corporativos, Compliance, Segurança Corporativa, Inteligência
Empresarial etc.
O processo de certificação de atualização profissional tem como objetivo
manter, por meio da educação continuada, a qualificação permanente dos
profissionais certificados, buscando sua valorização profissional e,
consequentemente, garantir um mercado de trabalho adequado e profissional.
A chave para o desenvolvimento de soluções em matéria de Gestão de
Riscos se apoia na identificação, conhecimento e capacidade de avaliação dos
riscos potenciais nas empresas e, por conseguinte, a criação de estratégias e
implantação de medidas de controle que tenham uma relação positiva em
termos de custo-benefício, além de estarem alinhadas com os objetivos
estratégicos do negócio.
Os objetivos são:
• Fornecer um CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ESPECIALISTA EM
ANTIFRAUDE E COMPLIANCE (C.I.E.A.C), nas condições e
características brasileiras, integrando as melhores metodologias,
técnicas e processos.
• Equalizar conhecimentos para gestores de riscos, compliance, auditoria,
segurança corporativa, entre outros.
• Tornar o certificado CIEAC referência em sua área de atuação.

A QUEM É DIRIGIDO E PRÉ-REQUISITOS
DIRIGIDO A
• Diretores e/ou Executivos e/ou Funcionários dos níveis estratégico e
tático (Alta Gerência e Gerência Media) de Empresas, Bancos e
Entidades Financeiras, Organismos e Instituições Públicas e Privadas
com responsabilidade na tomada de decisões e/ou assessoramento e/ou
controle.
• Administradores ou Gestores de Riscos.
• Segurança e/ou Proteção Patrimonial.
• Prevenção de Fraude.
• Auditoria Interna.
• Controle de Sistemas e TI.
• Controladoria.
• Compliance Officers.
• Executivos e/ou Diretores de Empresas de Segurança e Vigilância
PASSOS PARA OBTENÇÃO DA C.I.E.A.C
Pré-inscrição ao exame CIEAC
Solicitar a ficha de pré-inscrição e enviar juntamente com o Curriculum Vitae
por e-mail para ser submetido à análise pela Comissão de Avaliação da CEAS,
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 aceitação para prestar o exame, 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.E.A.C.
- Envio da ficha de pré-inscrição, juntamente com o Curriculum Vitae.
- Análise de Currículo
Submeter seu Curriculum Vitae à análise pela Comissão de Certificação da
Corporação Euro-Americana de Seguridad, CEAS INTERNACIONAL e CEAS BRASIL.

- Pagamento da taxa de inscrição
- Deverá ter curso superior completo.
- Não possuir antecedentes Criminais.
- Submeter seu Curriculum Vitae à análise pela Comissão de Certificação da
Corporação Euro-Americana de Seguridad, CEAS INTERNACIONAL e CEASBRASIL.
Passos para obtenção da certificação CIEAC
Envie o seu Curriculum Vitae por E-mail para ser submetido à análise pela
Comissão de Avaliação, 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.
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
CIEAC,
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.
Investimento
Não Afiliado CEAS: R$ 890,00
Afiliado CEAS: R$ 750,00
A taxa de inscrição inclui a participação no Exame e Certificação.
Sua inscrição estará garantida com a comprovação do depósito bancário.
Forma de pagamento:
- Depósito bancário ou 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 (solicite o envio do mesmo por E-mail)
- Os pagamentos via Cartão de Crédito poderão ser pagos em até 10 vezes
sem juros e são processados pelo site PayPal. Para pagamento 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.I.E.A.C. não possa prestar o exame na data escolhida, informará por Email 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

