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objetivo do serviço

O Serviço de Gestão de Segurança da Informação e
Gestão da Proteção de Dados Pessoais tem por objetivo
ajudar as organizações que desejam terceirizar total ou
parcialmente a função do Gestor de Segurança da
Informação e/ou Gestor de Proteção de Dados
Pessoais.
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MOTIVAÇÃO
A função de Gestão de Segurança da Informação e
Gestão da Proteção de Dados Pessoais exige
profissional com experiência em trabalhos
realizados e com maturidade profissional para
conduzir a definição, implantação, continuidade e
efetividade de controles, bem como a sua
interlocução com o Corpo Diretivo.

DIFERENCIAL
Esta função sendo exercida por Consultor
independente possibilita que o Corpo Diretivo
receba informações verdadeiras, precisas, e com a
análise de risco em relação à maturidade dos
controles de segurança da informação e proteção
de dados pessoais.
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Programa
organizacional
de segurança da
informação

BASE TEÓRICA 
NORMAS ISO
Normas ISO Família 27000 e
demais normas relacionadas
a Controle da Informação. 
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GESTÃO DE RISCO
DE TRATAMENTO
DA INFORMAÇÃO

Controles para
conformidade
com a lgpd

ABRANgÊNCIA
Gestão de Segurança da Informação

O Consultor deste serviço será um
membro operacional da organização.



ABRANgÊNCIA
Gestão de Proteção de Dados Pessoais

PROGRAMA DE
CONFORMIDADE
COM A LGPD

BASE TEÓRICA 
Legislação proteção de
dados pessoais e Normas
ISO.

RESPONSABILIDADE
DO ENCARREGADO
PERANTE A ANPD E
O CORPO DIRETIVO
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O Consultor deste serviço será um
membro operacional da organização.
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realização
A execução deste serviço acontecerá
da seguinte maneira:

Planejamento, execução e
reporte das tarefas de gestão.

Elaboração de controles
relacionados à gestão.

Coordenação das demais áreas
na execução das atividades de
segurança e proteção da
informação.

Responsável perante o Corpo
Diretivo pela efetividade dos
controles de  segurança da
informação e proteção de dados
pessoais.

Execução da função de
Encarregado de Tratamento de
Dados Pessoais.



dedicação
A dedicação de tempo de Consultor a este serviço
será acordada junto com a organização, de maneira
que a mesma seja atendida na sua necessidade
específica, considerando seu porte, seu tipo de
negócio e seu momento de vida corporativa.
Entendemos que esta dedicação do Consultor
possa variar de 04 (quatro) a 24 (vinte e quatro)
horas semanais de interação com a organização.

abertura para
outras abordagens
Caso a organização tenha um profissional dedicado
a estes assuntos, o Consultor pode trabalhar junto a
este profissional como apoio para o mesmo e
ajudando na implementação e gestão dos controles
de informação.
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EDISON FONTES
Profissional experiente em
Gestão de Segurança da
Informação e Gestão da
Proteção de Dados Pessoais.
Certificado Internacional CISM,
CISA, CRISC. Mestre em
Tecnologia e Professor de Pós
Graduação. Autor de livros.

CONSULTOR



Fale conosco

 (+55 11) 3266-6468
(+55 11) 99132-5526

 edison@pobox.com
ef@nucleoconsult.com.br 
nucleo@nucleoconsult.com.br 
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