
 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

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 SEGURANÇA DE GRANDES 
EVENTOS é regulamentado pela 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, é importante informar que qualquer evento com mais de 3.000 pessoas será 
obrigatória a presença de vigilantes habilitados com este curso. 

 
 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
 

Curso: SEGURANÇA DE GANDES EVENTOS 
 

Carga/horária: 50 horas/aula 

Duração: 05 dias de aula  
Horário das aulas: 08:00 - 19:00 com uma hora de almoço  

 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA PORTARIA 3.233/12 

 

Certificado de formação de vigilante – original e Xerox 
 
Carteira de Identidade Civil(RG) ou CNH – xerox autenticado. 

 
CIC/CPF – xerox comum – se constar na Carteira de Identidade não precisa ser xerocado. 

 

NOVA DETERMINAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL  

EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES POLICIAIS 

http://www.igp.rs.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=41 
 

JUSTIÇA ESTADUAL - ALVARÁ DE FOLHA CORRIDA  

http://www.tjrs.jus.br/proc/alvara/ 
 

JUSTIÇA FEDERAL 4º REGIÃO - CERTIDÃO CÍVIL E CRIMINAL http://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 

 

JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - AÇÕES CRIMINAIS  

http://www.tjmrs.jus.br/certidoes/solicitar 

 

JUSTIÇA MILITAR FEDERAL - AÇÕES CRIMINAIS 



 

 

 http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa 
 

JUSTIÇA ELEITORAL - CRIMINAL ELEITORAL  

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 “SGE”, 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 para a médica na hora do exame. O valor NÃO pode ser incluído no valor do Curso. 
 

 Atestado Psicotécnico – original. ( PSICÓLOGA DEVERÁ CONSTAR NA LISTA DE CREDENCIAMENTO NO DPF) 

Deve ser feito com um(a) Psicólogo(a), deve constar a expressão “apto” para Curso de SGE 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 para a Psicóloga na hora do exame. O valor 
NÃO pode ser incluído no valor do Curso. 
 
 

 Título e Votos de (02.10.16 – 30.10.16) – 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 
 

 

CONDIÇÕES 

SOMENTE O CURSO 
 sem almoço 

 
 

CURSO COM ALMOÇO               

 com almoço 
 
 

ALOJADO COMPLETO 

 alojado  

 Incluso - café, almoço e janta,  
    - hospedagem com um jogo de roupa de cama; 
    - TV a cabo + PFC + Wi-Fi grátis. 

 

 Neste valor não está incluso: 

 Café do primeiro dia 

 Janta do último dia 

 Todas as refeições (café, almoço e janta) nos dias de folga, sem instrução, sem expediente. 
 

 
SOMENTE ALOJADO S/ AS REFEIÇÕES 

 alojado  
 

 Incluso - hospedagem com um jogo de roupa de cama; 
    - TV a cabo + PFC + Wi-Fi grátis. 
 
 

OBSERVAÇÕES 

http://www.tre-rs.gov.br/


 

 

 Temos alojamento coletivo masculino. 

 Temos alojamento feminino em apartamento com 4 pessoas 

 Todas as opções acima estão cobertas por Assistência Médica de Emergência no decorrer do Curso. 
 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
 

PRESENCIAL ( dinheiro, cartão ou cheque) 
 

 Na condição sem almoço, com almoço e alojado 

 100% na matrícula 

 50% no ato da matrícula + 50% primeiro dia de curso 
 

 
 
COM CARTÃO DE CRÉDITO 
 

 Obs 01 : somente na secretaria da Magnum 
 

 Parcelamento em até 12 x  (VISA / MASTER / BANRICOMPRAS, HIPER) 

 OBS 02: em caso de parcelamento, o valor passará para o valor a prazo “consulte”. 

 
VIA BANCO 
 
 

 

 
MATRÍCULA DEVE SER FEITA COM ANTECEDÊNCIA, POIS AS VAGAS, SÃO 
LIMITADAS PELA LEI QUE REGULAMENTA O CURSO. 
 

Sem mais para o presente momento e colocando-nos a inteira disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevo-me; 

 
Atenciosamente. 
 

MAGNUM – CENTRO DE FORMAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

AV. VEIGA, Nº 78, BAIRRO PARTENON, CEP Nº 91.510-120 

PORTO ALEGRE, RS  -  TEL/FAX: (51) 3339-3499 –  (51) 3336-1611        

 E-Mail: magnum@ctmagnum.com.br  

Site: www.ctmagnum.com.br 
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