CERTIFICADO INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS
“CIGR”

A crescente importância da Gestão de Riscos como ferramenta fundamental
para proteger os ativos (bens, informações, pessoas) e interesses das
organizações e assim garantir o cumprimento de seus objetivos estratégicos,
pois cada vez mais as organizações exigem dos profissionais, dirigentes e
executivos, técnicas e procedimentos que permitam a estes profissionais
começar a administrar os riscos de suas empresas com eficácia, desde os
procedimentos operativos até a administração dos recursos, com a utilização das
ferramentas e técnicas necessárias para facilitar a aplicação efetiva dos métodos
de gestão de riscos a seus sistemas. Diante destas novas exigências, das
organizações, onde é exigido hoje dos profissionais que atuam em cargos
diretivos, o conhecimento e o manuseio de valiosas ferramentas e capacidades
em medição, identificação, análise, regulação e supervisão, que permita a eles
melhorar a gestão de riscos nas organizações.
Com foco nestes princípios o objetivo desta Certificação é facilitar aos
profissionais conhecimentos que contribuam para desenvolver habilidades de
identificação, análise e avaliação de riscos, melhorando a eficiência dos
processos através de uma adequada compreensão do entorno de incerteza em
que se encontra imersa a atividade.
PROPOSITO DESTA CERTIFICAÇÃO
A chave para o desenvolvimento de soluções em matéria de Gestão de Riscos
se apoia em identificar, conhecer e avaliar os riscos nas empresas, suas
instalações e/ou processos e, de acordo a isso, propor estratégias e implantar
medidas de controle que tenham uma relação positiva em termos de custosbenefícios e que estejam alinhadas com os objetivos estratégicos do negócio.

O objetivo desta certificação é validar o conhecimento e experiência do
profissional em iniciativas relacionadas à gestão de riscos. Por este motivo, para
realizar o exame para obtenção da certificação CIGR existem pré-requisitos que
precisam ser atendidos, como ter experiência comprovada em iniciativas de
gestão de riscos.
O exame é baseado principalmente no conteúdo desta obra, mas requer também
realizar algumas análises sobre as questões que em geral são obtidas com base
na vivência. A prova é em português e sua realização é online em dia e hora
previamente agendado.
A CIGR é uma certificação única e renovável a cada três anos; uma forma da
CEAS garantir que o profissional certificado está se atualizando e continua
exercendo as práticas de Gestão de Riscos. Embora o exame seja realizado pela
CEAS-BRASIL, a certificação tem reconhecimento internacional, pois é
outorgada pela CEAS-INTERNACIONAL, Espanha.
A QUEM É DIRIGIDO E PRÉ-REQUISITOS
DIRIGIDO A
Diretores e/ou Executivos e/ou Funcionários de primeiro nível e nível de
Supervisão (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

•

Riscos Trabalhistas, Saúde Ocupacional, Higiene (HSE)

•

Segurança e/ou Proteção Patrimonial

•

Prevenção de Fraude

•

Auditoria Interna e de Sistemas Informáticos

•

Controle de Sistemas e TI

•

Controladoria

•

Compliance Officers

•

Qualidade

•

Finanças, Administração e/ou Controle de Gestão

•
Engenheiros ou Administradores
Asseguradoras e Reasseguradoras

de

Riscos

de

Companhias

•

Corretores e Agentes de Seguros

•

Executivos e/ou Diretores de Empresas de Segurança e Vigilância

A CIGR está dirigido a profissionais que desejam certificar os conhecimentos 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 gestão de
riscos, 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.
PASSOS PARA OBTENÇÃO DA CIGR
Pré-inscrição ao exame CIGR
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.G.R.
-

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

-

Análise de Currículo

-

Pagamento da taxa de inscrição

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DE EXAMES
O exame consta de 13 segmentos com 100 perguntas de opção múltipla escolha,
onde cada um destes segmentos corresponde a cada uma das áreas temáticas
que contempla a certificação. O conteúdo abrangerá:
Capítulo 1 - Sistema
Capítulo 2 - Teoria das Falhas

Capítulo 3 - Análise de Valor
Capítulo 4- Teoriadas Restrições
Capítulo 5 - Entrega de Serviços
Capítulo 6 – Gestão do sistema de Segurança
Capítulo 7 – Gestão estratégica do sistema de Segurança
Capítulo 8 – Gestão de Perdas
Capítulo 9 - Gestão de Risco
Capítulo 10 – Indicadores de Desempenho
Capítulo11 –Governança Corporativa
Capítulo 12 - Política de Segurança
Capítulo 13 - Construção de Cenários
O exame é composto por 100 questões de múltipla escolha.
Material de apoio
CEAS disponibiliza em formato digital (PDF) o material de apoio para estudo.
Este material está no idioma português.
Investimento
Afiliado CEAS-BRASIL: R$ 840,00
Não Afiliado CEAS-BRASIL: R$ 1.050,00
Sua inscrição ao exame estará garantida com a comprovação do depósito
bancário.
Forma de pagamento:
-Boleto, Depósito Bancário/Transferência Bancária, Cartão de Crédito.
-Os pagamentos via Cartão de Crédito poderão ser pagos em até 10 vezes sem
juros e são processados pelo site PayPal e à vista por boleto bancário. 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.

Regras para pedir dispensa do exame para obtenção da CIGR
O exame CIGR poderá ser dispensado para os profissionais que comprovarem
a aprovação nos seguintes cursos:
MBA em Gestão de Riscos Corporativos e MBS – Master Business Security
ambos da Brasiliano INTERISK;
Doctorado en Ciencias de la Seguridad e MBR – Master in Business Risk, ambos
da CEAS-INTERNACIONAL.
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.G.R. 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.
Exame e sua estrutura
Todos os aspirantes ao C.I.G.R. 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 100 perguntas de opções múltiplasescolha (tipo teste). O exame será disponibilizado 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 GESTIÓN DE RIESGOS, estando certificado como
técnico competente capacitado para opinar sobre aqueles aspectos relacionados
com a gestão de riscos, frente aos riscos que está sujeita, tanto em entidades
públicas como privadas nacionais e internacionais. O aspirante ao C.I.G.R.
receberá no prazo de 72 horas o resultado do exame.

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.

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”

"Não se limite a investir no mundo financeiro. Invista algo em si mesmo, e
você será ricamente recompensado"
Charles Schwab
FUNDADOR DA CHARLES SWCHAB CORPORATION

“O profissional de Segurança é aquele que aconselha, avalia, ajuda,
facilita e ensina ... Mas não é aquele que deteriora, acusa, deprime,
atrapalha, incomoda e/ou desmoraliza”
Frank E. Bird

