Sendo os objetivos fundamentais da CEAS a defesa, fomento,
associação, difusão da Segurança em todas suas vertentes, e o
estabelecimento de relações de colaboração, coordenação e
solidariedade com entidades públicas ou privadas, instituições,
associações ou pessoas que defendam interesses similares na
proteção, segurança em todos seus âmbitos, CEAS lhe oferece a
possibilidade de colaborar em tais objetivos, através de sua filiação,
podendo assim colaborar e representar a nossa corporação em sua
cidade, para difundir os fins e objetivos da CEAS, como afiliado
você receberá os seguintes benefícios:
- Descontos em todos os cursos, certificações, seminários, livros, eventos em geral, etc, que CEAS
patrocine, nacional ou internacional.
- Participar de descontos nos produtos e serviços de sites parceiros, que compartilhe dos mesmos
objetivos e propósitos de nossa organização.
- Possibilidade de publicar na revista Security Brasil e Gestão de Riscos, artigos e informações como
uma forma de valorização profissional pessoal.
- Possibilidade de organizar em sua cidade, eventos em parceria com CEAS-BRASIL.
- Destacamos o grande networking existente entre os sócios.
VALOR DA ANUIDADE PARA 2018: Norte/Nordeste: R$ 239,00
Sul/Sudeste e Centro-Oeste: R$ 199,00
O Sócio receberá:
- 01 Camiseta
- Diploma de Sócio
- Pin para usar na lapela
- e-books grátis sobre temas relacionados com a Segurança
- Desconto em nossos cursos presenciais, semipresenciais e a distância.
- 03 Cursos na modalidade EAD inteiramente grátis, com certificado digital, sendo que o sócio poderá escolher entre
os cursos abaixo:
1) Marketing em Serviços de Segurança
2) Planejamento do Sistema Preventivo de Segurança
3) Gestão e Liderança nas Organizações
4) Gestão Estratégica do Sistema de Segurança
5) Gestão Estratégica de Pessoas
6) Introdução ao BSC e a Gestão do Sistema de Segurança
7) Sistema de Segurança e Proteção de Centros Comerciais
8) Curso Gestão de Risco & Estratégia (ISO 31000)
9) Curso Inteligência Estratégica nas Organizações
10) Curso INTRODUÇÃO À SEGURANÇA PESSOAL DE PERSONALIDADES
11) Curso Gestão Estratégica de Segurança Física e Sistemas Técnicos
12) Curso Estudos de Segurança

Solicite a ficha de inscrição:

