CURSO “SUPERVISOR OPERACIONAL
DE SEGURANÇA PRIVADA”
Curso Online EAD
"O Supervisor de Segurança possui um papel
extremamente importante para o Serviço de
Segurança nas Organizações. Ele é o profissional
responsável pela parte operacional do Serviço de
Vigilância, mantendo a sincronia entre os
clientes."

Objetivo
O Curso Supervisor Operacional de Segurança Privada 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$ 350,00
(incluso dupla titulação – CEAS-INTERNACIONAL E FACULDADE FACEI, cujos
certificados de participação serão enviados em formato PDF por e-mail após o
término do curso. Caso o aluno deseje receber em formato físico pelos correios
com a inclusão de um brevê, o curso tem um custo de R$ 370,00
FORMAS DE PAGAMENTO
Pagamento via depósito bancário, transferência bancária, cartão de crédito e por
boleto bancário. Acesse>>> http://ceasbrasil.com.br/Cursos-Capacitação.php

Metodologia e Análise
•

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO ENVIADO EM PDF PARA O E-MAIL DO
ALUNO, POSSUI FRENTE E VERSO, UTILIZADO PARA: ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES, AVALIAÇÕES DE EMPRESAS, PROVAS DE TÍTULOS,
CONCURSOS PÚBLICOS, ENRIQUECER O SEU CURRÍCULO E MUITO MAIS.

•
•

Período do Curso: O curso tem uma duração de 15 dias.
Aulas online: duas aulas online serão agendadas pelo aluno matriculado no curso.

•
•

Instrutor: Prof. Dr. Nino Meireles
As aulas online serão via Skype.

•

Observação importante: O material didático do curso e as avaliações serão
enviados por e-mail em formato PDF. O curso tem uma duração de 15 dias. No
dia de início do curso o aluno recebe todo o material didático do curso e cinco
dias antes do término do período do curso é enviado para o aluno todas as
avaliações referentes aos módulos de estudo do curso e o aluno tem até o
último do período do curso para enviar por e-mail as folhas de respostas de
todas as avaliações.

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

“Um Supervisor que confia em seu pessoal não precisa estar dando
volta para ver se eles ainda estão onde os deixou”.
Marco Heredia

“Estás sendo o líder que sua organização
necessita?”

