Advanced Certificate for the Executive Assistant
Saiba mais acerca desta certificação de alto nível!
Olá! Feliz dia!
Obrigada pelo contato.
Para ilustrar melhor, vou te contar minha história com a Certificação. 
Em meados de 2013, comecei a acompanhar a Certificação ACEA® promovida pela
Executive Secretary Magazine. Quando li a lista de conteúdos, me identifiquei imediatamente.
Na época, colocando na 'ponta do lápis', era totalmente inviável, pois a Certificação circulava
somente pela Europa, Oceania e outros países (mas nenhum da América do Sul). Devido ao
valor ser em libra esterlina e ter custo de viagem ficava em torno de BRL 25 mil reais, ou seja,
no way!
Desde então, fui me aproximando do time comercial e trocando ideias acerca do
cenário brasileiro e da profissão de Secretariado. E para nossa alegria, em 2019, tivemos a 1ª
edição no Brasil, na cidade de São Paulo, que foi um sucesso total.
Um dos pontos que me fascina na ACEA® é que o treinamento é feito a partir da visão
de um executivo, ou seja, o que os gestores esperam que tenhamos domínio e prática. O que
resulta em uma atuação estratégica: a de Business Partner.
O Advanced Certificate for the Executive Assistant entrega a você um diferencial de
carreira, tanto enquanto currículo como em conteúdo. São 5 dias intensivos e interativos que
lhe oportunizam, além da formação continuada, conhecer colegas, compartilhar melhores
práticas e vivenciar um ambiente multicultural, pois o instrutor é do time de UK (em 2019, o
nosso instrutor era escocês).
Hoje eu atuo como multiplicadora desta Certificação inovadora, reconhecida
globalmente, comprovada por programas de qualidade e única no mercado. E desejo que
cada vez mais colegas conheçam esta formação fantástica e tenham a oportunidade de
realizá-la.



Formação & Experiência: A ACEA® abrange aspirantes e já atuantes na profissão.
Não é requerido experiência;
Valores: para saber informações de preço, é preciso contatar o time que fica em UK.
Contato: crussell@executivesecretary.com.

Estou à disposição para trocar ideias! Pode me chamar no Instagram @tf.taisfagundes ou no
hola@taisfagundes.com.
Saudações do RS, Taís Fagundes.

Indique meu nome e ganhe desconto na Certificação.

