ONLINE | UFCD 6516 - Informática na ótica do utilizador - folha de cálculo e intranet |
EMPREGO + DIGITAL
DATAS
28 de setembro, 3, 10, *12, 17, 19, 24, 26 de outubro

LOCAL
Online

HORÁRIO
19:00 - 22:00
*19:00 - 23:00

DURAÇÃO
25 horas

PREÇO
Gratuito

ENQUADRAMENTO
ONLINE UFCD 6516 - Informática na ótica do utilizador - folha de cálculo e intranet (GRATUITO)
Ação de Nível de Qualificação do QNQ: Nível 4 – detentores de escolaridade mínima do 12º ano completo

*Para formalizar a sua inscrição e dando cumprimento à Portaria n.º230/2008, que regula as ações de Formação Modular Certificadas, informa-se que deverá enviar
os seguintes documentos para o email
inscricoes.formacao@aeportugal.pt :
**Minutas:
. Ficha de Identificação do Formando (ficha de inscrição)
. Contrato de formação
. Informação sobre a recolha e tratamento de dados pessoais
. Declaração da Entidade Patronal
Cópias:
. Recibo de vencimento do mês anterior à data de início da UFCD
. Cartão Cidadão
. Certificado de habilitações
. NIB nominativo (se aplicável para atribuição de subsídio de alimentação)
*A inscrição só é considerada após a boa receção de TODOS os documentos supra referidos.
**As minutas serão enviadas pela AEP para o email do Formando
Para esta formação é necessário fazer-se acompanhar de portátil.

OBJETIVOS
Utilizar a folha de cálculo
Pesquisar informação na intranet
Utilizar uma aplicação de correio eletrónico interno

PROGRAMA
Processamento de folhas de cálculo
Características e vantagens da folha de cálculo
Criação, gravação e edição de documentos
Formatação de documentos
Impressão de documentos
Intranet
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Características e vantagens da Intranet e do correio eletrónico interno
Pesquisa de informação
Elaboração, envio, receção e leitura de mensagens de correio eletrónico interno

FORMADORES
Sara Campos Araújo

DESTINATÁRIOS
- Empregados
- Detentores de escolaridade mínima do 12º ano completo
- Residentes na zona Norte
Regalias:
- Formação gratuita
- Documentação de apoio
- Certificado de qualificação aos participantes que concluam com aproveitamento a formação e assiduidade igual ou superior a 90% da carga horária, de acordo com o
estabelecido no nº 1 do art.º 39 da Portaria 283/2011 de 24 de outubro
- Subsídio de alimentação de 4,77€ se a formação decorrer em horário pós-laboral em relação ao horário do participante, conforme legislação em vigor
Obs.: Número de vagas limitadas a 20 (consideradas por data de registo no site da AEP, com entrega de todos os documentos indicados no campo "Enquadramento"
e após validação dos critérios de elegibilidade por parte da AEP.

AÇÃO CO-FINANCIADA

CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO
ONLINE UFCD 6516 - Informática na ótica do utilizador - folha de cálculo e intranet (GRATUITO)
Ação de Nível de Qualificação do QNQ: Nível 4 – Igual ou superior ao 3º ciclo do Ensino Básico

*Para formalizar a sua inscrição e dando cumprimento à Portaria n.º230/2008, que regula as ações de Formação Modular Certificadas, informa-se que deverá enviar
os seguintes documentos para o email: inscricoes.formacao@aeportugal.pt
**Minutas:
. Ficha de Identificação do Formando (ficha de inscrição)
. Contrato de formação
. Informação sobre a recolha e tratamento de dados pessoais
. Declaração da Entidade Patronal
Cópias:
. Recibo de vencimento do mês anterior à data de início da UFCD
. Cartão Cidadão
. Certificado de habilitações
. NIB nominativo (se aplicável para atribuição de subsídio de alimentação)
*A inscrição só é considerada após a boa receção de TODOS os documentos supra referidos.
**As minutas serão enviadas pela AEP para o email do Formando
Para esta formação é necessário fazer-se acompanhar de portátil.
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