Formação:

Auditoria de Sistemas e Tecnologias de Informação - Nível I CPE: 14

Formador: Bruno Marques

Doutorado em Gestão pela Universidade de Aveiro. Mestre em Gestão pela UCP

- Universidade Católica Portuguesa. MBA em Gestão da Informação pela UCP. É consultor de Gestão e Estratégia de Sistemas de
Informação (SI). Foi responsável pelo Núcleo de IT Governance e IT Compliance em seguradoras nacionais, contemplando, entre outros, os
domínios de boas práticas de IT (COBIT, ITIL), Gestão de Segurança da Informação, Gestãode Risco Operacional de IT e Auditoria de IT.
Colabora com a UCP e com a Academia Militar como docente convidado nas disciplinas de Gestão da Informação, Gestão de
Conhecimento, Gestão da Mudança e Inovação. Tem as certificações CISA, CGEIT (ISACA) e é membro do Institute of Collaborative
Working. É membro da Direção da CIIWA - Competitive Intelligence and Information Warfare Association e do ISACA – Lisbon Chapter.
Autor do livro “Colaborar para Vencer – Gerir Parcerias nos seguros”.

Enquadramento: Esta formação tem com objetivo capacitar os profissionais de auditoria a verificar a eficácia dos
controlos tecnológicos, organizacionais e humanos, no que diz respeitos aos sistemas de informação, em diversos
domínos estratégicos. A abordagem consiste numa orientação ao risco da informação enquanto ativo crítico de
negócio e aplicar as boas práticas nesta área.
Data de Realização: quinta-feira, 08 de novembro de 2018 e sexta-feira, 09 de novembro de 2018
14 H
Local da Formação: A.I.P. – Associação Industrial Portuguesa, Praça das Indústrias, 1300-307 Lisboa
(ACESSOS CARRIS: 756 | 201 | 714 | 727 | 732 | 751 | 15E)
ESTACIONAMENTO GRATUITO
Horário: 9:00-13:00; 14:00-17:30
Objetivos: No final da ação, o formando deverá: Compreender de que forma podem as tecnologias ser um fator
de vantagem competitiva para os negócios e como podem as organizações garantir um adequado alinhamento
dos objetivos corporativos com os objetivos do sistema de informação; Aplicar os conceitos relacionados com os
domínios da Auditoria, Risco e Controlo de Sistemas de Informação; Ser capaz de identificar os principais
referenciais de boas práticas relacionadas com Auditoria de Sistemas de Informação; Conhecer o processo de
Auditoria de Sistemas de Informação; Ser capaz de identificar os principais domínios de conhecimento no âmbito
das boas práticas de Auditoria de Sistemas de Informação (ex: domínio CISA – certified information system
auditor); Analisar casos práticos e ferramentas de apoio ao auditor.
Conteúdos Programáticos: Visão geral dos S.I.; Standards e Guidelines relacionados com Auditoria de S.I.; O
processo de Auditoria de S.I.; Auditorias à Governança e Gestão das TI; Auditorias à Aquisição, Desenvolvimento e
Implementação de SI; Auditorias à Operação de Manutenção e Suporte de S.I.; Auditorias à Segurança da
Informação; Exemplos de programas de auditoria e ferramentas. Casos reais de aplicação.
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Destinatários: Auditores Internos e externos; Revisores Oficiais de Contas; Profissionais com Responsabilidades
nas áreas de Sistemas de Informação.

Valor do Curso:

Membros IPAI: 400

€ + IVA

Não Membros IPAI: 500 €

+ IVA

O valor base apresentado está sujeito ao acréscimo de IVA à taxa legal em vigor. Inclui um almoço e dois coffee-breaks por
cada dia de formação.
NOTAS:
Se por motivos imponderáveis um participante não puder comparecer, poderá fazer-se substituir por outro colega. Pagamento até 3 dias
antes do curso, com envio do respetivo comprovativo, após confirmação pelo IPAI da realização do mesmo. Aos associados com quotas em
atraso será cobrado o valor de não associado. Para organizações com 3 ou mais inscrições considera-se um desconto de 10%, no total da
fatura. O Certificado de Frequência é enviado no final do curso, após a boa cobrança do valor da formação. As formações podem sofrer
alterações de data, caso não haja formandos suficientes para a realização dos cursos ou por indisponibilidade do formador.
A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação das condições de participação. Ver condições gerais em
http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=233 ESCLARECIMENTOS: ipaiformacao@ipai.pt ipai@ipai.pt Telef. 213151002
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