CURSO

ISO/IEC 27.001
Information Management

Este curso testa os seus conhecimentos sobre os aspectos
organizacionais e gerenciais baseados na ISO/IEC 27.001

A IT Partners
Uma empresa voltada para a

* transformação das organizações e a
propagação do conhecimento em
organizações de médio e grande
porte através da aplicação de
metodologias, focada no uso
estratégico e planejado da
tecnologia da informação aos
processos de negócio

Preparatório para o exame oficial ISMP do EXIN
O curso EXIN Information Security Management
Professional baseado na ISO/IEC 27001 (ISMP)
desenvolverá seus conhecimentos sobre os
aspectos organizacionais e gerenciais da
segurança da informação.
Complete a sua formação como ISO:
Information Security Officer

Destaca-se por treinamentos
* certificados internacionais, auditoria
e implantação do COBIT,
ISO/IEC20000, ISO/IEC27000 e
Compliance. Acreditada para cursos
e exames em instituições como a
Axelos, EXIN, Peoplecert e a ISACA,
já treinou mais de 10000
profissionais até 2017.

Este curso faz parte do programa de formação de ISO (Information Security Officer)
do EXIN. Ao completar todas as certificações deste programa, você obterá uma
qualificação essencial para atuação como responsável de segurança da informação
em uma organização.
Para receber a credencial ISO do EXIN, sugerimos os seguintes cursos e exames:
ISFS (Information Security Foundation)
PDPF (Privacy and Data Protection Foundation)
ISMP (Information Managament Professional)
Ao passar nos três exames acima, você receberá um certificado adicional do EXIN
com o título de ISO (Information Security Officer).

A segurança da informação é a preservação da
confidencialidade, integridade e disponibilidade de
informações (definição da norma ISO/IEC 27000).
A segurança da informação vem ganhando
importância no mundo da Tecnologia de Informação.
A globalização da economia conduz a um crescente
intercâmbio de informações entre as organizações
(seus funcionários, clientes e fornecedores) e uma
explosão no uso de computadores e dispositivos de
informática em rede.

O curso
O certificado EXIN Information
Security Management
Professional é baseado no
certificado de EXIN
Information Security
Foundation, onde os conceitos
básicos de segurança da
informação são testados.
A seguinte definição é usada nos
módulos de Segurança da Informação
do EXIN: A Segurança da Informação
lida com a definição, a
implementação, a manutenção, a
conformidade e a avaliação de um
conjunto coerente de controles que
protegem a disponibilidade, a
integridade e a confidencialidade do
suprimento (manual e automatizado)
de informações.
Contexto
O certificado EXIN Information
Security Management Professional é
baseado no certificado de EXIN
Information Security Foundation,
onde os conceitos básicos de
segurança da informação são
testados.
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PÚBLICO ALVO

PROGRAMAÇÃO DO CURSO:

Profissionais de segurança. Este
módulo é voltado para qualquer
pessoa que esteja envolvida na
implementação, avaliação e
reporte de segurança da
informação, tais como um Gerente
de Segurança da Informação (ISM),
Executivo de Segurança da
Informação (ISO) ou um Gerente de
Linha, Gerente de Processo ou
Gerente de Projeto com
responsabilidades relevantes.

Modulo 0.
Visão geral do Sistema de Gestão
da Segurança da Informação da
ISO/IEC 27001, seus principais
requisitos e processo de
certificação de organizações.

Somente aceitaremos inscrições
neste curso de alunos que
conheçam os fundamentos de
segurança de acordo com o
currículo curso ISFS (EXIN
Information Security Foundation).
BENEFÍCIOS
A certificação mostrará a sua
empresa que você é capaz de
melhorar a qualidade dos serviços
de segurança da informação
corporativa.
• O conteúdo do curso melhorará
sua compreensão de como um SGSI
deve ser estruturado.
• Você saberá como realizar uma
avaliação do estado geral do SGSI
de sua empresa.
• Sua visão sobre os riscos de TI
será ampliada.
MATERIAL DO ESTUDANTE
• Apostila em português
• Simulados em português

Módulo 1.
Perspectivas em segurança da
informação
Módulo 2.
Gerenciamento de Riscos
Módulo 3.
Controles de Segurança da
Informação (organizacionais,
técnicos e físicos)
Este curso aborda completamente
o currículo oficial do exame ISMP

Treinamento
Horas de contato
Este curso terá 16 horas de aulas
ao vivo com instrutor. Além
delas, existem atividades
complementares como realização
de exercícios práticos e simulados
que podem exigir pelo menos
mais 8 horas.
Por conta disso, o certificado será
emitido com a carga horária de
20 horas.

(c) IT Partners

Destaques nos trabalhos da IT
Partners.

seus alunos mantêm-se em torno
acima dos patamares mundiais por
tipo de curso.

Nossos clientes estão entre as
maiores e melhores empresas do país,
destacadamente entre as 500
maiores. Tanto o segmento público
como o privado contam com nossos
serviços e treinamentos.

Consultoria

Treinamento

Sobre a IT Partners

Para atender de forma eficiente, as
áreas de TI das empresas que buscam
o aprimoramento constante de suas
equipes, a divisão de treinamento da
IT Partners desenvolve e aperfeiçoa
continuamente metodologias capazes
de assegurar a formação teórica e
prática dos alunos. A empresa se
preocupa em adaptar à realidade do
país, sempre com a aprovação dos
organismos internacionais
responsáveis, cursos e exames de
certificação de todos os níveis. A IT
Partners foi a primeira a oferecer
cursos de ITIL® com conteúdo e
exame de certificação em português.
Os índices de aprovação obtidos por

Onde estamos
Av. Moema, 300 – cj. 91 – CEP 04077-020 – São Paulo – SP - Brasil

Mais informações:
www.itpartners.com.br
treinamento@itpartners.com.br
Tel. 55 11 5102-3830

A área de Serviços de Consultoria tem
como foco ajudar nossos clientes a se
adaptarem, com sucesso, às
condições econômicas em constante
mudança e a desenvolverem
estratégias corporativas e
tecnológicas que melhorem o retorno
sobre seus investimentos.
A IT Partners é especialista em aliar a
inteligência de diagnóstico
proporcionada pelo COBIT, ITIL®, ,
ISO 27000, ISO 20000 e ISO 15504.
Desenvolvemos nossa própria
metodologia, a BRAVO que trata da
Governança do Ciclo de Vida dos
Riscos de TI.

