NOVA - ISO 27001:2013
Interpretação e Formação de Auditores
Conheça a nova ISO 27001:2013 e aprimore seus conhecimentos em
segurança da informação com quem mais conhece do assunto.

RUA JOÃO VENZON NETTO, 105
CAXIAS DO SUL, RS
BRASIL
TELEFONE: +55 054 30256363
EDUCACAOEXECUTIVA@QUALYTOOL.COM
WWW .QUALYTOOL.COM

ATUALIZE SUA EQUIPE NOS
NOVOS REQUISITOS DA ISO
27001:2013
A ISO 27001 mudou, sua nova versão foi publicada no final
de 2013 e possui uma série de alterações que impactam no
Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

Módulos do Curso
 Módulo 1: Visão das Certificações
Visão Geral das normas NBR ISO/IEC 27001 e NBR ISO/IEC 17799.
Conhecimento da Família 27000 (27001, 27002, 27003 e 27005).
v

Objetivos do Curso
CERTIFICAÇÃO

Nosso treinamento
de Auditor Interno
ISO
27001
tem
formado
profissionais
reconhecidos
no
Mercado,
sendo
um
treinamento
dinâmico e que
desenvolve
o
conhecimento
junto aos alunos.

O curso de Interpretação e Formação de Auditores Internos ISO
27001:2013 tem o objetivo de capacitar o aluno a entender e interpretar
os requisitos normativos, realizar análise de riscos e aplicar controles de
segurança da informação.

 Módulo 2: Os novos Requisitos

A metodologia de Treinamento
para
a
certificação
de
Interpretação e Formação de
Auditores Internos ISO 27001
une alta qualificação dos
instrutores com um método de
ensino focado na Prática e
guiado pelas melhores práticas
mundiais. Usamos em nossos
treinamentos:
 Cases Práticos;
 Exercícios;

Visão clara de nossos instrutores e auditores mostrando as
mudanças que ocorreram na norma e o impacto de cada uma delas
em seu sistema de segurança.
 Módulo 3: Entendendo da Segurança da Informação
Apresentação de uma visão orgânica de segurança da informação,
mostrando conceitos e impactos no seu negócio.

Ao término do curso, os participantes terão condições de dar suporte na
elaboração e implantação de Sistema de Gestão de Segurança da
Informação, de executar auditorias internas e verificar a conformidade do
sistema de gestão com os requisitos determinados pela nova versão da
norma.

 Módulo 4: Interpretação e Auditoria

Nosso Jeito

 Módulo 5: Análise de Riscos e Controles

A metodologia de Treinamento para a certificação de Interpretação e Formação de
Auditores Internos ISO 27001 une alta qualificação dos instrutores com um método de
ensino focado na Prática e guiado pelas melhores práticas mundiais. Usamos em
nossos treinamentos:
 Cases Práticos;
 Exercícios;
 Instrutores com conhecimento prático.

Porque In Company?

Interpretação dos requisitos normativos ISO 27001 com exemplos
práticos, conceitos e critérios de auditoria conforme ISO 19011.

Realização da Análise de Riscos de acordo com a ISO 27001 e a ISO
31000 e aplicação de controles conforme ISO 27002 com objetivo de
mitigar os riscos.

Faça já a sua
inscrição.
Vagas limitadas!
054 3025 6363
treinamento@qualytool.com
Serão entregues apostilas físicas
e certificado

Coffee Break nos intervalos
das aulas.
CARGA HORÁRIA: 24 horas

