ONLINE | Plataforma SIGO: Gestão e Certificação de Ações de Formação
DATAS
28 e 30 de junho de 2022

LOCAL
Online

HORÁRIO
09:00 - 13:00

DURAÇÃO
8 horas

PREÇO
Associado AEP: 90€
Outros: 100€
10% desconto grupo a partir de 3 inscrições
não acumula com outros descontos

ENQUADRAMENTO
A formação aos colaboradores da sua empresa é desenvolvida internamente?
Saiba que, os certificados dessa formação, com aproveitamento, devem ser emitidos no SIGO ? Como?
Participando nesta ação de formação acerca da Gestão e Certificação de Ações de Formação na Plataforma SIGO, passará a certificar as suas ações de formação,
de acordo com a legislação em vigor!
O Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO) constitui-se como uma plataforma de acesso reservado, onde as Entidades Formadoras
registam os percursos de qualificação desenvolvidos pelos formandos para posterior emissão dos certificados. As entidades empregadoras devem, também, emitir os
certificados da formação ministrada aos seus colaboradores no SIGO.
Aproveite o desconto de 10% para grupos a partir de 3 inscrições!
- Formação à distância
- Possibilidade de colocar questões e interagir com a formadora
- Formação com recomendações práticas
- Acesso a documentação de apoio

OBJETIVOS
No final da ação, os formandos deverão ser capazes de:
- Inserir e editar os dados da entidade na plataforma
- Identificar os menus da plataforma e a respetiva sequência de utilização
- Pesquisar e adicionar módulos, cursos e ações de formação
- Pesquisar e inscrever formandos/as e associá-los a ações de formação
- Importar formandos, módulos e ações
- Realizar a avaliação e certificação dos formandos na plataforma SIGO
- Emitir certificados de formação profissional na Plataforma SIGO

PROGRAMA
I. Enquadramento e Legislação associada
II. Utilização da Plataforma SIGO:
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- Registo de dados da entidade e da equipa
- Adicionar módulos e cursos
- Pesquisar módulos e cursos registados
- Adicionar ações de formação e registar o plano formativo da ação
- Pesquisar e inscrever formandos
- Gerir inscrições e editar dados de formandos
- Submeter a avaliação e certificação de formandos
- Emitir certificados

III. Prática Orientada

METODOLOGIA
Recurso a metodologias interrogativa, comparativa e analógica aquando da análise do conteúdo e da aplicabilidade de exemplos e casos reais analisados.

FORMADORES
Alice Amaral
- Psicóloga / Auditoria de Processos de Formação / GRH / Formadora
- Especializada em Organização e Avaliação da Formação, pela Universidade do Minho
- Especialista em Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses
- Especialista em Psicologia da Educação, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses

DESTINATÁRIOS
- Gestores e técnicos de formação
- Coordenadores pedagógicos
- Gestores e técnicos de recursos humanos
- Outros agentes relacionados com a gestão da formação
- Outros profissionais interessados no tema

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO são aplicáveis às modalidades de formação presencial e online.
A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação das Condições Gerais de Participação, disponíveis em:
https://aeportugal.pt/pt/condicoes-gerais-de-participacao
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