
Tema da Formação 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

DESTINATÁRIOS: FORMADOR:

DATA:

HORÁRIO:

LOCAL:

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES: LIMITE

A folha de cálculo é um programa ou aplicativo informático que está programado para a operação de dados

numéricos e alfanuméricos com o propósito de obter os resultados ideais. As possibilidades deste tipo de aplicativo

são imensas, pois permitem operar cálculos complexos, fórmulas, funções e elaborar gráficos de todo tipo.

Numa época em que os registos são cada vez mais informatizados, é crucial para qualquer organização e

profissional que saiba utilizar corretamente este tipo de ferramentas.

Neste sentido, e pelas múltiplas funcionalidades que estas aplicações têm, a formação em folha de cálculo

avançado permitirá aos seus utilizadores, potenciarem as suas funcionalidades, maximizando por isso também, a

qualidade do trabalho produzido.

Profissionais dos ACeS e dos Serviços Centrais

da ARS, com conhecimento e experiência prévia,

na ótica do utilizador, de folha de cálculo,

reconhecida pelo superior hierárquico, ou que tenham

frequentado a ação de formação de inicial (Formação

Nível 4).

A formação está limitada a 10 formandos, devido

ao n.º de posto de trabalho disponíveis, sendo a

seleção será feita por ordem de receção das

candidaturas

Dr. João Pelica – Técnico Superior da UGRH.

02 de novembro de 2021

Sala de Informática da ARS Algarve, IP –

EN 125 – Sitio das Figuras, Lote 1 – 2.º

andar, em Faro.

03 e 04 de novembro de 2021

Ação CRESC 9.1 – Folha de Cálculo – Nível Avançado

09:00h - 13:00h/14:00h - 17:00h

Alerta-se para a necessidade o cumprimento das normas de prevenção relativas ao COVID 19,

nomeadamente manter o distanciamento físico determinado, uso de máscara de proteção e desinfeção das

mãos.

• Gestão de documentos;

• Manuseamento de dados;

• Funções;

• Formatações avançadas;

• Tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos;

• Macros;

• Cenarização e Simulação de dados.

Nota: esta formação é feita com metodologia de projeto.


