Santos, 17 de Março de 2014.

Curso Presencial

Certificação ANBIMA CPA-10

PÓLO ITAPERUNA - RJ
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CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10

OBJETIVO
Habilitar os candidatos à Certificação Profissional ANBIMA CPA-10, a participar do exame, reunindo todos os
conhecimentos necessários. Fortalecer a capacitação técnica dos profissionais do mercado financeiro e de
capitais sobre os produtos de investimentos, fatores de risco, padrões éticos de conduta e a universalização de
práticas e procedimentos e atividades que induzam e garantam a concorrência leal.

PÚBLICO-ALVO

Gestores, Diretores Financeiros, Conselheiros e membros que compõem o Comitê de Investimentos do Regime
Próprio de Previdência Social e demais servidores que tratam de assuntos ligados ao mercado financeiro e que
comercializam Produtos de Investimento e necessitam de Certificação Profissional conforme previsto pela
ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O curso presencial está dividido em 06 (seis) módulos, de forma clara e com linguagem do dia-a-dia para
melhor fixar seus conhecimentos.
Módulo I

Sistema Financeiro Nacional

Módulo II

Ética e Regulamentação

Módulo III

Noções de Economia e finanças

Módulo IV

Princípios de Investimento

Módulo V

Demais Produtos de Investimento

Módulo VI

Fundos de Investimento

METODOLOGIA
O curso foi elaborado para que todo o tempo em sala de aula seja destinado à aplicação do conteúdo
programático, por este motivo os testes de avaliação de conhecimento serão disponibilizados em nosso site e
poderão ser acessados a qualquer momento com o login e senha, enviados na aquisição do programa.
Através do login e senha, o treinando navega no cronograma de estudo que deverá ser seguido intercalando o
estudo dos módulos com os simulados, exercícios de fixação, testes de avaliação e desempenho, formados por
questões de múltipla escolha com feedback, objetivando avaliar os conhecimentos adquiridos e principalmente
incentivá-lo a cumprir os prazos de estudo via WEB.
Durante todo o período de validade do login , será mantido o acesso direto com o tutor para que o treinando
possa esclarecer duvidas de forma bastante objetiva.
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Conjunto de recursos que será encontrado no ambiente do treinando:
Simulado Inicial (50 questões com o objetivo de avaliar seu nível de conhecimento)
Exercícios de fixação (atividades interativas no decorrer das aulas)
Testes de avaliação de desempenho ( questões com feedback ao final de cada módulo)
Simulado Final (50 questões com feedback para avaliar seu grau de aprendizado)
Apostila (em formato PDF, disponível para consulta e impressão)
Dicionário Financeiro (em formato PDF, disponível para consulta e impressão)

INVESTIMENTO R$ 2.500,00 por Instituto (referente ao crédito de até 06 inscrições para o curso presencial)
CARGA HORÁRIA - 24 horas
AGENDA – Dias 09, 10 E 11 de Abril de 2014
LOCAL – cidade de Itaperuna – espaço á definir
Nº DE PARTICIPANTES – até 06 treinandos por Instituto
FORMA DE PAGAMENTO – Parcela única ou em até 05 x de R$ 500,00
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO – Banco 237 Bradesco / Agência 3111-9 / Conta corrente 000.716-1

Todos nossos serviços devem ser pagos mediante a emissão de nota fiscal

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Sala de aula climatizada;
Aparelho projetor;
Lousa ou flip chart;
Coffee break (caso façam opção)

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Instrutor;
Material didático;
Emissão de Certificados aos participantes
Despesas com viagem, hospedagem e alimentação do instrutor.
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INFORMAÇÕES RELEVANTES

Somos uma empresa cadastrada no SICAF (Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal) que
dispões de todos os documentos e certidões necessários para a comprovação de idoneidade da empresa e seus
sócios.

Proposta válida por 30 dias.

Estamos à disposição para esclarecimentos de duvidas e informações adicionais.

Atenciosamente

Sandra Marina
Corporativo RPPS
(13) 3878 8400 (13) 9719 3297
www.creditoemercado.com.br
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