CURSO “SUPERVISÃO PROFISSIONAL DE
SEGURANÇA PRIVADA”
Curitiba/PR – 21 e 22 de Abril de 2018
Objetivo
O curso de Supervisão de Segurança Patrimonial tem por objetivo fornecer conhecimentos gerais acerca
das técnicas e atividades desenvolvidas pelo Supervisor de Segurança Patrimonial das empresas
especializadas ou não em vigilância. Capacitando o aluno para identificação e análise de vulnerabilidades
e riscos ligados á segurança física de instalações assim como o planejamento técnico e operacional,
visando o alinhamento do sistema de segurança às necessidades da empresa.
Público Alvo
Coordenadores, Supervisores, Inspetores ou Líderes de equipes de segurança em empresas especializadas
em vigilância; Gestores, Coordenadores ou Supervisores responsáveis pela segurança patrimonial em
empresas com objetivo fim diferente de segurança, tais como indústrias, comércios em geral, bancos, etc.
Coordenadores de Segurança de empresas, instituições, Pessoal da Força Pública em serviço ativo e
passivo.
Programa
• Atividades de Segurança Patrimonial e Corporativa
• Legislação da Segurança Privada
• Planejamento de Segurança
• Análise de Riscos e Vulnerabilidades
• Segurança Física de Instalações
• Segurança de Informações
• Sistemas Eletrônicos de Segurança
• Gestão de Pessoas
• Gerenciamento de crises
Instrutor
Luciano Marques, CES, CPSI.
É especialista em Gestão de Segurança Corporativa e Gestão de Riscos / Formado em Gestão da
Segurança Privada / Técnico em Segurança Patrimonial / Instrutor Credenciado pela Polícia Federal /
Certificado Especialista em Segurança pela Associação Brasileira de Segurança Orgânica (CES – ABSO)
/ Certificado Profesional em Seguridad Internacional (CPSI) pela CEAS Internacional. Experiência de 25
anos na área de Segurança Privada, sendo atualmente Gestor de Segurança Corporativa na indústria de
dispositivos médicos.

Informações Gerais
Modalidade: Presencial.
Carga Horária: 20 horas
Horário: “Das 8h às18h”
Investimento: R$ 350,00
Incluso: Materiais diversos para consulta e aprimoramento e Certificado de participação.
Local: Premium Treinamentos - Av. da República N 6464 – Vila Guaíra – Curitiba-PR
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 BCASH em até 12X através do link
http://ceasbrasil.com.br/COMPRAR-CURSOS--PayU-BCASH.php código 1132.
Politica de descontos:
• 10% de desconto para 3 ou mais participantes de uma mesma empresa
• 10% 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$
350,00 (não havendo desconto). Para parcelamento através cartão de crédito, será cobrado juros pelo
sistema PayU/BCASH de acordo com o número de parcelas.

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.

Titulação: Supervisão Professional de Segurança Privada
Inscrições e informações: contato@ceasbrasil.com.br / (12) 3522-0126
Luis Carlos - (11) 972820223
Luciano Marques (041) 99876-9222
Fernando Silvério (41) 99619-8778

CEAS – BRASIL
“ESTÁS SENDO O LÍDER QUE SUA ORGANIZAÇÃO NECESSITA?”

