CURSO PLANEJAMENTO E GESTÃO OPERACIONAL NA
SEGURANÇA PRIVADA
Belo Horizonte/MG
24 e 25 de Fevereiro de 2018 (Sábado e domingo)

APRESENTAÇÃO:
No mundo contemporâneo, a Segurança Privada, tem a necessidade de profissionais cada vez mais
preparados para enfrentar a concorrência de mercado e atender as exigências e demandas na atividade
de segurança privada, o mercado está mais exigente e busca para atender os perfis desejados, pessoas
que sejam qualificadas e atualizadas com as teorias e melhores praticas. Visando tudo que foi citado
acima, este curso oferece técnicas, conhecimentos e metodologias que certamente dará um norte e
melhor capacitação e habilidades aos participantes.

OBJETIVO DO CURSO:
Este curso tem como principais metas, apresentar e desenvolver técnicas, conhecimentos e metodologias
para a capacitação e habilidades aos participantes. Fomentar um estudo e discussão aprofundada da
legislação de segurança privada observando todas as vertentes relacionadas a atividade do gestor,
principalmente entender e interagir entre as áreas, saber liderar pessoas, e conduzir com convicção nas
situações e relações mercadológicas e eventos operacionais desde a analise, planejamento e execução.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Gestão de Processos e de Pessoal;
2. Noções de Direito Constitucional, Penal e Civil;
3. Legislação do Trabalho;
4. Estudo e Entendimento da Legislação de Segurança Privada Atualizada e uso da ferramenta
do GESP;
5. Planejamento Estratégico Comercial e Operacional;
6. Gestão, Planejamento Estratégico e Execução Operacional;
7. Comunicação Empresarial;
8. Liderança e Relações Humanas no Trabalho.

PÚBLICO ALVO:
Gestores de Áreas, Supervisores, Inspetores e Assistentes que fazem parte dos organogramas
de empresas prestadoras de Serviços de Segurança Privada; Gestores de Serviços Orgânicos
de Segurança; Gestores de Segurança Corporativa e Empresarial e Gestores que contratam
e/ou fazem gestão de Contratos de Serviços de Vigilância Patrimonial, Segurança Pessoal,
Transporte de Valores e Escolta Armada; Consultores de Segurança, Alunos de Cursos de
Graduação em Segurança Privada e demais profissionais que desejam se capacitar para
ingressar no mercado de trabalho de segurança privada.
INFORMAÇÕES GERAIS
Carga Horária: 20 horas
Investimento: R$ 350,00
Horário: Das 08:00 às 18:00 hs.
Local: Condomínio Century Tower – Rua Maria Luiza Santiago Nº 200 – Bairro Alto Santa Lúcia
(em frente ao BH Shopping e ao lado do Extra Supermercado)
Forma de pagamento: À vista através depósito/transferência bancária e com cartão de crédito,
pagamento processado pelo BCASH em até 12X através de nossa loja virtual:
http://ceasbrasil.com.br/COMPRAR-CURSOS--PayU-BCASH.php código 1136.
Politica de descontos:
• Na inscrição de 3 participantes ou mais da mesma organização será efetuado um desconto de
10% em cada uma das inscrições.
• 10% de desconto para alunos do curso de graduação em Gestão de Segurança Privada e
sócios CEAS-BRASIL.
• Se o pagamento for realizado mediante depósito bancário, enviar, por e-mail o comprovante de
depósito.
• O pagamento através cartão de crédito pelo sistema BCASH será cobrado o valor integral da
inscrição (não havendo desconto). Para parcelamento através cartão de crédito, será cobrado
juros pelo sistema BCASH de acordo com o número de parcelas.
Informações e inscrições: contato@ceasbrasil.com.br / (12) 3522-0126
INFORMAÇÕES EM MG:
- Antônio Mota- Fone: (031) 99816-7676 E-mail: aa.mota@outlook.com
- Cristiano Pazzini – cristiano.lazzarotti@gmail.com / (Whatsapp) –(031) 98455-1481
- Carlos Zanandreis – carloszanandreis@gmail.com / (Whatsapp) -(31) 99679-1636
Almoço e estacionamento não estão incluso no valor do curso, sendo integralmente por conta
do participante.
CEAS reserva-se o direito de cancelar o curso caso o número mínimo de participantes não seja
atingido. Neste caso, os valores pagos serão devolvidos integralmente.

Prof. Antônio Mota
27 Anos de experiência na área de Segurança Privada e
Empresarial; Graduado em Pedagogia; Pós Graduado em Politicas
e Estratégias; Doctorando em Ciencias de La Seguridad.
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: Análise de Riscos Estratégicos;
Segurança Empresarial; Alta Gerência do Sistema de Segurança
Empresarial; Planejamento Estratégico; Administração de Pessoal.
Certificação Profissional: DIDS - Diplomado Internacional em Direccion de Seguridad; Master
Superior en Direccion Internacional de Seguridad. CPSI – Certificado Profesional em Seguridad
Internacional. Cursos: Gerenciamento Estratégico de Análise de Riscos Corporativos; Planejamento
Estratégico do Plano de Segurança Corporativo; Lean 6 Sigma / Yellow Belt; Gerência da Segurança
Patrimonial; Especialista em Proteção Pessoal; Gerenciamento de Crises e Negociação com Reféns;
Anti-Sequestro e Direção Evasiva; Gerenciamento de Crises e Continuidade de Negócios; Estratégias de
Negociação nos Gerenciamentos de Crise; Management Security And Crises And Operations Anti-Terror;
Respostas a Emergências em Gerenciamento de Crises; Planejamento da Segurança Empresarial.
Instrutor Credenciado na Policia Federal para Cursos Diversos na Segurança Privada desde 1.998.

“Abrace ao mundo da capacitação, uma
oportunidade para seguir crescendo”

