Porto Alegre/RS
Dias 14 e 15 de Abril de 2018
Objetivo
Propor aos participantes o debate de idéias sobre o conhecimento da legislação vigente na
Segurança Física e Patrimonial na área da saúde, das técnicas operacionais relativas a segurança
em ambientes hospitalares e as várias formas de tecnologia e treinamento que estão sendo
aplicadas neste segmento.

Público Alvo
- Profissionais da Segurança Física e Patrimonial de instituições
de saúde como Unidades Hospitalares, Unidades Básicas
de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento - UPA:
Gerentes, Coordenadores, assessores, supervisores, vigilantes
e profissionais de Segurança em geral;
- Administradores de Instituições e Programas de Saúde Pública – Médicos e demais profissionais
da área assistencial – Responsáveis pela Segurança de Clínicas e Hospitais;
- Diretores, Gerentes e Consultores de Empresas de Segurança Pública ou Privada;
- Engenheiros – Técnicos de segurança do Trabalho – Técnicos em TI;
- Recepcionistas e outros Profissionais em geral.

Programa
Política Interna da Organização – Especifidades e Fundamentos – Gestão e Planejamento –
Recursos Humanos – Estrutura Tecnológica – Gestão de Conflitos – Aperfeiçoamento –
Ameaças e Vulnerabilidades – Exposição Midiática.

Desenvolvimento
Desenvolver com simplicidade e praticidade, uma dinâmica de abordagem
completa sobre as especificidades da Segurança Física e Patrimonial nas
instituições de saúde, com exemplos e estudos de casos relativos a este
segmento e fomentando a participação e o debate entre os participantes.
Através do compartilhamento de experiências e inovações na área,
oportunizar um momento de reflexão sobre a metodologia e a estrutura da SFP atual e a ideal nas
instituições de saúde, proporcionando aos profissionais da área, além da qualificação
compartilhada, o protagonismo na exposição dos riscos inerentes a função e seus correlatos.

Informações Gerais
Datas: 14 e 15 de Abril de 2018
Local: Squadra – Av. Iguaçu Nº 659 – Petrópolis-Porto Alegre/RS
Horário: Das 08hs às 18hs.
Carga horária: 20 horas
Investimento: R$ 350,00 até o dia 31 de Março de 2018. Após esta data o valor será: R$ 380,00

Certificação
A Certificação do curso é de nível internacional, fornecida pela
CEAS – Corporacion Euro-Americana de Seguridad

Forma de pagamento
Depósito ou transferência bancária:
 Banco Santander – Agência 0307 – C/C: 13001985-9
em nome de CEAS-CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA – CNPJ: 04.413.313/0001-22
 Cartão de crédito – Pagamento pelo PayU/BCASH em até 12X através do link
http://ceasbrasil.com.br/COMPRAR-CURSOS--PayU-BCASH.php código 1135.

Politica de descontos
 10% de desconto para 3 ou mais participantes de uma mesma empresa
 15% de desconto para 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 PayU/BCASH será cobrado o
valor integral de R$ 380,00 (não havendo desconto).
 Para parcelamento através de cartão de crédito, será cobrado juros pelo sistema PayU/BCASH
de acordo com o número de parcelas.

Informações e inscrições: contato@ceasbrasil.com.br / www.ceasbrasil.com.br
Em Porto Alegre:
(51) 98111-9721 / enoralmeidagspp@gmail.com – Prof. Ildo Enor de Almeida
(51) 992019127 / candido.brasil29@gmail.com – Cândido Brasil
(51) 98148-8264 / evandropuhl@hotmail.com – Evandro Puhl
(51) 99816.6586 / rocha@squadraconsultoria.com.br – José Rocha
(51) 9552.8430 / carlos@cindapa.com.br – Carlos Köhler

A 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.

Ministrante

Cândido Brasil
Membro CEAS 301 BR
Especialista SFPH – GSE – GSP
Especialista em Segurança Física e Patrimonial, com ênfase em gestão na área hospitalar.
Formação Acadêmica em Processos Gerenciais.
Pós-Graduação em Gestão de Segurança Pública e Privada.
Pós-Graduação em Serviço Social.
Curso de Extensão em Gerência de Segurança Patrimonial e Gerência de Segurança Empresarial.
Experiência em área administrativa, liderança de equipes, controle de custos e qualidade, planejamento
e implantação de projetos corporativos, palestrante e instrutor em cursos de extensão e formação de
profissionais na área da saúde.

