
CERTASK inaugura nova sala de aula
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O Centro está localizado na rua Espanha, nº 64, próximo ao Posto Nevoeiro, na RSC-287

Centro para formação, reciclagem e extensão

07ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2018

O Certask (Centro de 
Formação para Vigilantes) 
está há 23 anos no mercado 
e visa capacitar pessoas 
para que possam exercer 
o serviço de segurança pri-
vada, regulamentado no 
Brasil a partir da Lei 7.102, 
de 1983, alterada pela por-
taria 3233/2012. Para for-
mar estes profissionais, o 
Centro conta com conteú-
do bem elaborado, instru-
tores qualificados e com 
amplo conhecimento na 
área de atuação. Conta 
com uma equipe composta 
por 15 pessoas.

Além do curso básico 
de Formação de Vigilan-

tes (200 horas), o Certask 
oferece cursos de Recicla-
gem (necessários a cada 
dois anos - 50 horas), de 
Extensão - em Transporte 
de Valores, Escolta Arma-
da e Segurança Pessoal), 
Segurança de Grandes 
Eventos, Armas Não Letais 
e Treinamento de Tiro. 

O curso para Formação 
de Vigilantes pode ser feito 
por qualquer pessoa que 
tenha idade mínima de 21 
anos e a 4ª série concluída. 
Ao final do cursos, os alu-
nos recebem certificados, 
homologados pela Polícia 
Federal.

Para proporcionar for-

mação de qualidade, o  
Certask conta com sala 
de aula, sala para defesa 
pessoal, área para edu-
cação física, boneco para 
treinamento RCP, área 
de combate a incêndio, 
alojamento, cozinha, parte 
administrativa, estaciona-
mento e estande de tiro 
próprio.

Quer saber mais sobre a 
Certask? Visite a sede que 
está localizada na RSC-
287, quilômetro 100, ao 
lado do Posto Nevoeiro, 
em Santa Cruz do Sul. Os 
telefones para contato são 
(51) 3711-4333 ou celular 
9.9997-0511.

Nova sala de aula proporciona mais conforto e bem-estar

O Centro de Formação 
para Vigilantes (Certask), que 
atua na formação de vigilan-
tes há mais de 20 anos, inau-
gurou no dia 5 de novembro 
a nova sala de aula. A sala 
conta com um espaço amplo, 
aconchegante e adequado à 
prática de ensino.

O local passou por uma 
grande reforma e o objetivo é 
proporcionar aos instrutores 
e alunos conforto e bem-estar 

em um ambiente que realize 
um trabalho docente de qua-
lidade.

Também em alusão à inau-
guração oficial da sala de 
aula, no dia 8 de novembro 
ocorreu um coquetel para 
comemorar a conquista junta-
mente dos instrutores e fun-
cionários do Certask. Foi um 
momento de confraternizar 
e também celebrar mais esta 
conquista.

Ato inaugural aconteceu na segunda-feira, dia 5 de novembro


