4ª TURMA DO CURSO “FORMAÇÃO
OPERACIONAL DO SUPERVISOR DE
SEGURANÇA PRIVADA”
Modalidade EAD
4ª Turma - Período de Inscrição: 29/10/2018 a 23/11/2018
Início do curso: 27/11/2018
Objetivo
O Curso de Formação Operacional do Supervisor de Segurança tem por objetivo, dotar o aluno de
ferramentas de gestão e de visão sistema de segurança, potencializando o resultado da gestão dos
serviços de segurança. Capacitando de forma técnica e operacionalmente os profissionais de
segurança para o desempenho das funções de supervisão de operações de segurança para garantir
desta maneira um serviço de segurança de qualidade e altamente confiável a seus clientes.

Público Alvo
Supervisores de Segurança de empresas de vigilância, chefes de operações de segurança,
coordenadores de segurança, pessoal de segurança privada em geral, Guarda civil municipal com
perfil de supervisor. Alunos do curso de graduação em Segurança Privada. Militares e Ex-militares das
Forças Armadas interessados na obtenção de conhecimentos para exercer as atividades de Supervisor
de Segurança Privada.

Programa
Sistema de segurança. Planejamento do sistema preventivo de segurança. Analise preliminar de risco.
Gestão e liderança. Relacionamento interpessoal. Prestação de serviço de segurança. Legislação da
Segurança Privada.

Coordenador/Tutor
Dr. Nino Meireles
Informações Gerais
Carga horária: 40 horas
Investimento: R$280,00
(incluso certificado e brevê)
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 PayPal em até 3 vezes sem juros.
link de pagamento:
http://ceasbrasil.com.br/Cursos-Capacitação-EAD.php



Se o pagamento for realizado mediante depósito bancário, enviar, por e-mail o
comprovante de depósito.



Pagamento pelo boleto bancário solicite a emissão do boleto pelo e-mail
contato@ceasbrasil.com.br



Observação importante: As unidades didáticas e as avaliações têm formato
digital. Os nossos cursos são A DISTÂNCIA, não online.

Informações e inscrições: contato@ceasbrasil.com.br
www.ceasbrasil.com.br

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.

“Estás sendo o líder que sua organização necessita?”

