
FOLHA DE CÁLCULO - FUNCIONALIDADES AVANÇADAS
25 HORAS

Pessoas que se encontrem numa situação de emprego ou de desemprego, com
idade mínima  de 18 anos

UGT de Viseu - Av. Infante D. Henrique nº 42, 3510-070 Viseu -  966 168 826 l  232 467 100 -
viseu@ugt.pt

CONTEÚDOS

Múltiplas folhas de cálculo
Múltiplas folhas
Reunião de folhas de cálculo

Ligação entre folhas
Resumo de dados

Inserção de subtotais
Destaques
Relatórios

Executar ligações entre múltiplas folhas de cálculo.
Efetuar a análise de dados.
Automatizar ações através da utilização de macros.

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

Análise de dados
Análise de dados em tabelas
e listas

Criação, ordenação e
filtragem de dados
Formulários

Criação e formatação de
uma tabela dinâmica
Utilização de totais e
subtotais
Fórmulas em tabelas
dinâmicas
Elaboração de gráficos
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Macros
Macros pré-definidas
Macros de personalização das barras
de ferramentas
Criação e gravação de uma macro
Atribuição de uma macro a um botão
Execução de uma macro

METODOLOGIA DE ENSINO

Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários,
mobiliário que respeite as regras de ergonomia dos formadores e dos
formandos.
Espaço amplo o suficiente para permitir a concretização de dinâmicas
de grupo.
As sessões serão participadas e dinamizadas a partir de:
- Exercícios 
A avaliação da formação é constituída por testes.
Documentação de apoio com o desenvolvimento de temas abordados
durante a formação.

BOLSAS E APOIOS AOS FORMANDOS

O  formando está sujeito ao pagamento de uma taxa de inscrição, no 
valor de €10,00. Este montante não terá que ser despendido pelo for
mando, será deduzido no valor do subsídio de alimentação que vai re
ceber por cada dia de formação (€ 4,77)
O formando associado a sindicato afeto à UGT tem direito ao descon
to de 50% sobre o valor da taxa de inscrição.
O formando que frequente formação modular certificada na condição 
de “desempregado” está isento de pagamento da taxa de inscrição.

CERTIFICAÇÃO

No final do curso os participantes receberão um Certificado de Qualificações,
 quando alcancem os objetivos definidos e com participação em, pelo menos,
 90% da duração da formação.


