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CURSO 

Gestão da Segurança de Informação – Formação de auditor Interno ISO/IEC 27001:2013 – Online 

ao Vivo 

 

O curso de Auditor ISO IEC 27001:2013 - Sistemas de Gestão de Segurança da Informação corresponde à componente 

formativa para a qualificação de auditor Interno de Sistemas de Gestão de Segurança da Informação e é constituído por 

2 módulos: 

Módulo 1: Interpretação ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestão de Segurança da Informação; 

Módulo 2: Boas Práticas de Auditorias ISO 19011:2018 – Case Study (simulação auditoria online*). 

Objetivos Gerais 

No final do treinamento, o participante é capaz de: 

• Interpretar os requisitos da norma NP ISO IEC 27001:2013 proporcionada pela base de entendimento comum e 

partilhada entre a APCER e as partes interessadas relativamente à Norma; 

• Identificar as boas práticas de gestão de Segurança da Informação (controlos do Anexo A da norma de referência); 

• Apoiar o desenho e a implementação de um Sistema de Gestão da Segurança da Informação; 

• Avaliar riscos, suas probabilidades e impactos; 

• Avaliar os potenciais benefícios de uma certificação em Segurança da Informação; 

• Participar ativamente nas atividades de auditoria relacionadas com Segurança da Informação; 

• Gerenciar um programa de auditorias, planejar e conduzir as atividades de auditorias internas ao Sistema de Gestão 

da Qualidade com valor acrescentado.  

Público-Alvo 

Diretores ou Gestores de Sistemas de Informação ou de Sistemas de Gestão de Segurança da Informação; Auditores e 

Consultores. 

Pré-requisitos 

É recomendável o conhecimento prévio de normas de sistemas de gestão e ISO 19011. 

Conteúdo Programático 

Módulo 1 

1. Normas e fundamentos de segurança da informação; 

2. Requisitos da norma NP ISO/IEC 27001:2013; 

3. Gestão do risco de segurança da informação; 

4. Declaração de aplicabilidade e controlos do anexo A da NP ISO/IEC 27001:2013; 

5. Fases e fatores críticos de sucesso para a implementação de um Sistema para Gestão da Segurança da Informação; 

6. Fases para certificação de um Sistema para Gestão da Segurança da Informação; 

7. Estudo de caso / Exercícios práticos. 
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Módulo 2 

1. A ISO 19011; 

2. Definição das Equipas Auditoras; 

3. Comportamentos em situação de auditoria; 

4. Apresentação do Case Study*; 

5. Preparação do Plano de Auditoria e da Lista de Comprovação; 

6. Execução da auditoria (reunião de abertura; auditoria; reunião de encerramento); 

7. Elaboração do relatório da auditoria; 

8. Atividades de seguimento da auditoria; 

9. Análise das auditorias; 

10. Avaliação Escrita – duração de 2 horas – feito online na plataforma Moodle. 

 

* A Auditoria será realizada numa simulação online e para ser possível a realização da mesma é obrigatório que os formandos tenham um bom 

acesso a internet, camêra e microfone 

 

Duração Total: 40 Horas 

Online/Plataforma Zoom 

Horário: 9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00 

Investimento  

R$ 3000 

 

Descontos 

5% para 2 inscrições; 10% para 3 ou mais inscrições. 

 
 

Contatos 

E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br 

Tel: (11)3527-9490 / Fax: (11)3527-9483 

 

 

     

Faça aqui a sua inscrição 

https://www.apcergroup.com/images/site/downloads/Unef/Programas/BR/FichadeInscricao_Formacao_apcer_brasil_este.pdf
https://www.apcergroup.com/images/site/downloads/Unef/Programas/BR/FichadeInscricao_Formacao_apcer_brasil_este.pdf
https://www.apcergroup.com/images/site/downloads/Unef/Programas/BR/FichadeInscricao_Formacao_apcer_brasil_este.pdf
https://www.apcergroup.com/images/site/downloads/Unef/Programas/BR/FichadeInscricao_Formacao_apcer_brasil_este.pdf
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Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br 

 

 

BIOGRAFIA RESUMIDA FORMADOR 

 

 

Com base na sua formação em Negócios e Engenharia Eletrônica, começou sua carreira profissional trabalhando para 

grandes empresas do setor de Telecomunicações e Sistemas de TIC.  

Qualificações: Master of Business Administration - Fundação Getúlio Vargas (FGV); Engenharia de Eletrônica - Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA). 

Experiência Profissional: 40 anos de experiência profissional, mais de 15 anos de experiência em implementação de 

sistemas de gestão; Conduziu mais de 3.500 dias de auditoria; Auditorias realizadas na América do Sul, América do 

Norte,América Central e África. 

mailto:educacaoeformacao@apcer.com.br

