“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

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROFESIONAL EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Diante da globalização em que vivemos com uma maior competência
internacional onde a produção, a qualidade, os custos, benefícios, são vitais e
os cenários que se apresentam são múltiplos e não existe nenhuma que não
tenha riscos diretos ou indiretos a Segurança Industrial. É fundamental para
qualquer instituição, indústria e até no mesmo governo, são sustentáveis assim
como também a proteção civil, com isso essas especialidades deixaram de ser
apenas áreas de pouca importância, agora são pilares para serem mais
competitivas para uma indústria, instituição, etc.
Entretanto, a segurança industrial em muitos grupos empresariais, é pouco ou
nada importante, é algo que muitas vezes não se implementa devidamente com
o investimento que esta requer para que seja efetiva e de resultados. Há
numerosas empresas que não cumpre as normas de segurança industrial,
tratando de gastar o menos possível em sua implementação, porque consideram
que é um assunto mais ou menos decorativo, para dar a aparência de que se
trabalha, com padrões de segurança.
São muitos os profissionais dedicados ao trabalho da Segurança Industrial que
apesar de seus amplos conhecimentos e experiência, não tiveram a
oportunidade de formar-se no campus universitário, carecendo, portanto, de
poder creditar os conhecimentos adquiridos, reduzindo, portanto, suas
expectativas de ascensão ou aumento do benefício econômico.

Como indicador destes conhecimentos e experiência, a certificação é teste
documentado que distingue aos profissionais de segurança altamente
competentes, por isso, CEAS, desenhou o:
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PROFESIONAL EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL (C.I.P.S.I.)
O C.I.P.S.I., credenciado como o maior reconhecimento mundial dos
profissionais de Segurança Industrial, somente se outorga à aqueles
profissionais 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 assegura o cumprimento com as melhores práticas da indústria da
Segurança, as companhias multinacionais procuram cada vez mais profissionais
certificados por organismos de avaliação, avalizados e reconhecidos
internacionalmente.
A QUEM É DIRIGIDO:
O C.I.P.S.I., está dirigido a profissionais da Segurança Industrial que desejam
certificar o conhecimento e experiência adquiridas durante anos, devendo estar
em posse de qualificação acadêmica suficiente a nível B.U.P. ou equivalente,
certificado pelo Organismo de Ordenação Acadêmica competente em cada País,
ou experiência prática qualificada, como mínimo cinco anos de experiência e ao
menos dois anos em um posto de alta responsabilidade em uma função de
Segurança Industrial.
METODOLOGIA
O C.I.P.S.I., é uma avaliação dos conhecimentos adquiridos e estudos
realizados. Está dividido em CINCO módulos, cada um contém SEIS AREAS,
que recolhem todos os conhecimentos da gestão de Segurança Industrial, que
os candidatos deve demonstrar total domínio e aplicação, podendo para isso
utilizar o material de apoio.

Módulos do Exame:
Modulo I.- Seguridad Industrial
Área 01.– Conceptos Seguridad Industrial.
Área 02.– Lineamientos Normativos.
Área 03.- Diagnóstico Situacional.
Área 04.– Factores Riesgo Directo e Indirecto.
Área 05.– Análisis de Riesgo y Sistemas.
Área 06.– Costo-Beneficio.

Modulo II.- Gestión y Metodología de la Seguridad Industrial
Área 01.– Gestión de la Seguridad Industrial.
Área 02.– Diseño Metodología de la Seguridad Industrial.
Área 03.– Variable Múltiples, Efectos y Escenarios. SIS-CEAS,
Área 04.– Actos Sub-Estándares.
Área 05.- Condiciones Sub-Estándares.
Área 06.– Control de Pérdidas; Prevención, Respuesta y Evaluación.

Modulo III.- Salud Ocupacional.
Área 01.– Conceptos de la Salud Ocupacional.
Área 02.- Diagnóstico Situacional.
Área 03.– Metodología y Gestión de la Salud Ocupacional
Área 04.– Factores de Riesgo Directo e Indirecto.
Área 05.– Variable Múltiples, Prevención y Respuesta.
Área 06.- Uso, y Almacenaje de Materiales y/o Químicos Peligrosos

Modulo IV; Protección Civil.
Área 01.– Conceptos de Protección Civil.
Área 02.– Gestión y Metodología de Protección Civil.
Área 03.– Factores de Riesgo, Directos e Indirectos.
Área 04.- Brigadas de Emergencia.
Área 05.– Metodología de Prevención, Respuesta y Resiliencia.
Área 06.- Plan de Continuidad de Operaciones y Manejo de Crisis

Modulo V.- Protección Patrimonial
Área 01.– Seguridad en Instalaciones.
Área 02.- Recursos Humanos.
Área 03.– Equipos y Sistemas de Control.
Área 04.– Factores de Riesgo.
Área 05.– Metodología de Prevención y Respuesta.

A C.I.P.S.I 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 segurança industrial, 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 análise pela Comissão de Certificação da Corporação EuroAmericana de Seguridad, CEAS INTERNACIONAL.
PASSOS PARA OBTENÇÃO DA C.I.P.S.I.
Pré-inscrição ao exame C.I.P.S.I.
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 préinscrição. 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.P.S.I.
- Envio da ficha de pré-inscrição, juntamente com o Curriculum Vitae.
- Análise de Currículo
- Pagamento da taxa de inscrição
ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DO EXAME
O exame é constituído de 50 perguntas em português de múltipla escolha com apenas uma
opção correta seguindo o conteúdo programático do manual de estudo da certificação C.I.P.S.I.
Material de apoio
CEAS disponibiliza em formato digital (PDF) o material de apoio para estudo. Este material está
no idioma espanhol.
Investimento
Afiliado CEAS-BRASIL: R$ 750,00
Não Afiliado CEAS-BRASIL: R$ 890,00
Sua inscrição ao exame estará garantida com a comprovação do depósito bancário.
Forma de pagamento:
-Boleto, Depósito Bancário, 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.
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.S.I. 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.P.S.I. deverão satisfazer os critérios de experiência e desenvolvimento
para um posto de responsabilidade, sendo necessária a superação de um exame final (Teste à
distância) que contém uma série de perguntas sobre seus conhecimentos e consiste em 50
perguntas de opções múltiplas-escolha (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 DE PROFESIONAL EM SEGURIDAD INDUSTRIAL, 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.P.S.I.. 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

