Introdução
Em uma sociedade globalizada na qual vivemos, são muitos os profissionais
dedicados a este trabalho de segurança, que apesar de seus amplos
conhecimentos e experiência, não tiveram a oportunidade de formar-se no
campus universitário, carecendo, portanto, de poder provar os conhecimentos
adquiridos, reduzindo, portanto suas expectativas de ascensão ou aumento de
benefícios econômicos. Por algum tempo, aproveitando a demanda por
certificação profissional, proliferaram diferentes certificações, sucumbindo à
maioria delas, perdendo valor ou reconhecimento no tempo, ficando
esquecidas. Como indicador destes conhecimentos e experiência, a
certificação é a prova documentada que distingue os profissionais de
segurança altamente competentes, por isso, CEAS desenhou o CERTIFICADO
PROFESIONAL EM SEGURIDAD INTERNACIONAL (CPSI).
O CPSI é credenciado como o maior reconhecimento mundial dos profissionais
de segurança, e somente se outorga a aqueles especialistas que tenham
demonstrado suficientes conhecimentos para assumir responsabilidades de
gestão 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 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.

Certificado
Ao contrário de outras certificações, durante décadas, o CPSI, é referência de
credibilidade e prestígio profissional e estar avalizado e reconhecido por
entidades dos cinco continentes como:
•Governos, Ministério Interior, Segurança e Polícia, Forças de Segurança,

Superintendências, etc.
•Universidades Nacionais e Internacionais, Academias, Institutos, etc.
•Associações de empresas de Segurança, Associações de Escoltas,
Sindicatos de Vigilância, Vigilantes, etc.
•Direito ao Registro Geral de Profissionais da União Europeia. O Registro é
opcional e possui um custo de 500 Euros.

Público Alvo
A CPSI é dirigida a todos profissionais da área de Segurança que desejam
certificar os conhecimentos e experiências de segurança adquiridos durante
anos, o candidato deverá comprovar escolaridade de nível superior e ter cinco
anos de experiência na área de Segurança privada ou pública, e ao menos dois
anos em um posto de alta responsabilidade.

Condições de acesso ao CPSI:
Para inscrever-se, o profissional deve preencher os seguintes requisitos:
- Cinco anos de experiência comprovada na área de segurança privada ou
pública e ao menos dois anos de experiência em um posto de alta
responsabilidade em uma função de segurança.
- Deverá estar cursando ou ter o curso superior completo.
- Não possuir antecedentes Criminais.
- Submeter seu Curriculum Vitae à analise pela Comissão de Certificação da
Corporação Euro-Americana de Seguridad, CEAS INTERNACIONAL e CEASBRASIL.

Passos para obtenção do CPSI
Envie o seu Curriculum Vitae por Email para ser submetido à análise pela
Comissão de Avaliação do CPSI, 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 Email,
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 CPSI, 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
Afiliado CEAS-BRASIL: R$ 790,00
Não Afiliado CEAS-BRASIL: R$ 650,00
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
- Pagamento com cartão de crédito parcelado em até 12 vezes pelo
PayU/BASCH.
- Pagamento através boleto bancário
* Pagamento através depósito bancário solicite os dados de nossa conta.
* Pagamento por boleto, solicite o envio do mesmo por E-mail.

Condições gerais
O aspirante ao CPSI deverá na ficha de inscrição escolher uma data para
prestar o exame. Caso por qualquer motivo o aspirante ao CPSI não possa
prestar o exame na data escolhida, informará por E-mail ao Secretário Geral
CEAS-BRASIL com pelo menos quinze dias de antecedência, outra data. Caso
não faça este procedimento e não atenda a convocatória no dia do exame terá
que efetuar uma nova inscrição.
Não haverá reembolso da taxa de inscrição.
Datas das convocatórias







28 de Janeiro de 2018
25 de Março de 2018
27 de Maio de 2018
29 de Julho de 2018
30 de Setembro de 2018
25 de Novembro de 2018

Material de apoio
CEAS disponibiliza em formato digital (PDF) o material de apoio para estudo.
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 CPSI 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 80 perguntas de opções
múltipla- escolha (tipo teste) e duas questões descritivas que deverão
responder em um tempo de 4 horas, superando ao menos 75% da prova. A
prova será disponibilizada no idioma português.
Aprovação no Exame
Ao concluir satisfatoriamente o exame, o aspirante receberá o CERTIFICADO
PROFESIONAL DE SEGURIDAD INTERNACIONAL, estando certificado como
técnico competente capacitado para opinar sobre aqueles aspectos
relacionados com a segurança frente aos riscos que esta está sujeita, tanto em
entidades públicas como privadas nacionais e internacionais. O aspirante ao
CPSI 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.

Módulos de estudo
Módulo 1. FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD
Módulo 2. SEGURIDAD PASIVA.
Módulo 3. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.
Módulo 4. SEGURIDAD Y CONTROL
Módulo 5. SEGURIDAD INFORMACIÓN
Módulo 6. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD
Módulo 7. ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

RENOVAÇÃO
A cada 03 (três) anos depois de obtida a certificação, o profissional deverá
renovar a sua certificação por igual período.

“CERTIFICAR-SE E 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

