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Introdução:

Esta certificação cobre o norma internacional publicada pela International Standardization Organization 
(ISO), que descreve como se deve gerenciar a segurança da informação dentro de uma empresa. A ISO 
27001 pode ser implementada em todos os tipos de organização: com ou sem fins lucrativos, privada 
ou estatal, de pequeno ou grande porte. Ela foi escrita pelos melhores especialistas do mundo na área 
de segurança da informação e fornece uma metodologia de implementação de gestão de segurança 
da informação em uma organização. 

Também permite que as empresas se tornem certificadas, o que significa que uma entidade de 
certificação independente confirmou que uma determinada organização implementou a segurança de 
informações em conformidade com a ISO 27001.

Objetivos de Aprendizagem: Formação:

Exame de Certificação:

1. Entender os princípios, conceitos e requisitos 
da ISO/IEC 27001:2013.

2. Identificar como desenvolver o SGSI.
3. Desenvolver habilidades para realizar 

auditorias.
4. Entender ISO 27001:2013 Anexo A.

Público Objetivo:

Pessoas que precisam conhecer do que trata 
a norma ISO 27001, assim como executar e 
notificar uma auditoria de acordo com a ISO/IEC 
27001:2013.

Requisitos Prévios:

Não há nenhum requisito formal para esta 
certificação.

 ● Tipo de curso: Lead Auditor.
 ● Código de certificação: I27001LA.

As atividades do curso incluem palestras, debates, 
dramatizações, exercícios individuais e em grupo 
para que você possa começar a entender o padrão 
ISO 27001. Depois de passar no exame do Auditor 
ISO 27001, você terá o conhecimento necessário 
para realizar auditorias efetivas do SGSI.

Para obtenção do Certificado de Auditor Líder 
um exame complementar com consulta deve 
ser realizado, supervisionado pelo parceiro, 
projetado para permitir que os alunos demonstrem 
seu entendimento do processo de auditoria e as 
responsabilidades de ser um auditor líder.

 ● Idioma: Espanhol.
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