(AUTORIZADA A FUNCIONAR PELA PORTARIA 905 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993)

Porto Alegre, RS,

Prezado(a), candidato(a);
A Magnum hoje domina + de 90% do mercado, esta entre as melhores escolas do Brasil e
o nosso certificado tornará seu currículo muito forte. O curso de Formação de Vigilantes é
regulamentado pela Lei Federal nº 7.102/83, Dec nº 89.056/83 e Portaria nº 3.233/12, publicada
no Diário Oficial da União. Esta legislação habilita o vigilante a trabalhar como profissional
reconhecido em todo o Território Nacional.
Outrossim, existe uma grande receptividade na área da Segurança Privada, tendo em
vista a necessidade constante do aumento da segurança.
PRÊMIOS CONQUISTADOS










TOP OF MIND BRAZIL - 2005
TOP OF BUSINESS -2006
CLAVE DE SOL - EMPRESA DO ANO 2012
TOP OF QUALITY GOLD INTERNACIONAL 2013
CLAVE DE SOL - EMPRESA DO ANO 2013
PRÊMIO ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL 2014
LEÃO DE HONRA - QUALITY INTERNACIONAL 2014
CLAVE DE SOL - EMPRESA DO ANO 2015
CLAVE DE SOL - EMPRESA DO ANO 2017

CONFORME PORTARIA 3233/12 - DA POLÍCIA FEDERAL

CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES
COM SEGURANÇA BANCÁRIA
Carga/horária: 200 horas/aulas
Duração: 20 dias
Horário: 08:00 - 19:00 com uma hora de almoço
Idade mínima: 21 completos

PARA REALIZAR ESTE CURSO A LEI EXIGE OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Carteira de Identidade Civil(RG) - xerox autenticado,
CIC/CPF – xerox comum – se constar na Carteira de Identidade não precisa ser xerocado.
ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - original
http://www.igp.rs.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=41
ALVARÁ DE FOLHA CORRIDA – JUSTIÇA ESTADUAL - original
http://www.tjrs.jus.br/proc/alvara/
JUSTIÇA FEDERAL 4º REGIÃO – CERTIDÃO- OPÇÃO: CRIMINAL – original
http://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - AÇÕES CRIMINAIS - original
http://www.tjmrs.jus.br/certidoes/solicitar
JUSTIÇA MILITAR FEDERAL – OPÇÃO: CRIMINAL - original
http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa
CERTIDÃO CRIMINAL ELEITORAL – JUSTIÇA ELEITORAL - original
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais

Atestado Médico – original.
Deve constar o nome do paciente por extenso, deve constar a expressão “Boa saúde física e mental, apto para
Curso de Formação de Vigilantes”, o carimbo com o nº do CRM do médico deve estar legível e deve ser em
formulário timbrado. Obs: Este exame pode ser feito na Escola no primeiro dia de Curso pelo valor de
R$40,00 que deverá ser pago na recepção no primeiro dia de Curso. O valor NÃO pode ser incluído no valor
do Curso.


Atestado Psicotécnico – original. ( PSICÓLOGA DEVERÁ CONSTAR NA LISTA DE CREDENCIAMENTO DO DPF)
Deve ser feito com um(a) Psicólogo(a), deve constar a expressão “apto” para Curso de Vigilante e o carimbo
com o nº do CRP deve estar legível. Obs: Este exame pode ser realizado na Escola no primeiro dia de Curso
no horário do almoço pelo valor de R$45,00 que deverá ser pago na recepção no primeiro dia de Curso. O
valor NÃO pode ser incluído no valor do Curso.

Escolaridade - (mínimo 4ª série do Ensino Fundamental – APROVADO) – xerox autenticado. Deve ser um Histórico
Escolar que deverá ser devidamente assinado e carimbado pelo responsável da Escola, devendo também
ser fornecido em papel timbrado da escola ou com o carimbo do estabelecimento escolar.
Reservista – xerox autenticado. – Caso for de 1ª ou 2ª categoria os carimbos do verso devem estar em dia, se for
Certificado de Dispensa de Incorporação fazer somente uma xerox autenticada, se o candidato estiver
na ativa fazer xerox autenticado da Carteira Funcional desde que a mesma não esteja vencida. Obs: A
partir dos 46 anos o candidato está Isento da apresentação deste documento. Caso seja Certificado de
Isenção o mesmo deverá ser avaliado pela Diretoria da Escola.
Título e Votos de ((02.10.16 – 30.10.16) se houve segundo turno) – xerox autenticado – caso o(s) voto(s)
tenha(m) sido justificado(s) ou extraviado(s) deverá ser apresentado uma Certidão de Quitação Eleitoral original ou xerox autenticado. Também pode ser retirada Via internet: (www.tre-rs.gov.br)
Comprovante de Endereço – xerox comum – Pode ser conta de água, luz, telefone,...(Não precisa estar no nome
do aluno).
01 Foto - 3X4 OBRIGATÓRIA
Carteira de Trabalho – Trazer no primeiro dia de Curso. OBS: A CTPS ficará retida no Departamento de Polícia
Federal mais ou menos 30 dias após o término do Curso à título de Registro da Profissão, sendo que a
mesma deve estar em boas condições, NÃO pode estar danificada, deve ter todas as páginas, a foto e os
dados pessoais devem estar legíveis.

