
Presencial

20 Horas 

185 € (PVP)
Dedutível em IRS
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Curso Temático

MICROSOFT EXCEL
NÍVEL II
ADQUIRA OS CONHECIMENTOS INTERMÉDIOS NAS

FERRAMENTAS DO EXCEL
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Presencial

20 Horas 

185 € (PVP)
Dedutível em IRS

As ciências informáticas compreendem o armazenamento e o
processamento de informações em meios digitais. Desta forma, a
organização e o armazenamento de dados, bem como a garantia
de segurança, permitem uma maior eficiência.

Aperfeiçoar os conhecimentos das principais
funcionalidades da folha de cálculo Microsoft Excel.

PROGRAMA FORMATIVO

METODOLOGIA

Método Expositivo 
Com recurso a meios digitais, onde é apresentado os conteúdos formativos.
Método Interrogativo
Teste(s) de avaliação sobre os conteúdos abordados. 

DESTINATÁRIOS 
Formação destinada a todos aqueles que tenham interesse em
aprofundar conhecimentos no programa Microsoft Excel.

OBJETIVOS 

CERTIFICADO
Certificado de Formação Profissional emitido através da plataforma SIGO (Sistema de
Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa) coordenado pelo GEPE-Ministério da
Educação e Ciência, tal como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de julho.

0
1

CÁLCULOS

- Fórmulas e Funções
- Operadores
- Editar Fórmulas e Funções
- Cálculos com Funções

0
2

LIGAÇÕES, DADOS
E TABELAS

- Ligação de células
- Referências 3-D
- Referências externas

0
3

FERRAMENTAS DE
OUTPUT E BASES

DE DADOS

- Trabalhar com listas de dados e tabelas 
- Selecionar e navegar numa lista de dados
- Ordenar dados numa lista
- Pesquisar registos utilizando o filtro automático
- Aplicar subtotais automáticos
- Formatar como tabela

0
4

GRÁFICOS - Seleção de dados a representar
- Formatação e identificação dos gráficos

0
5

FORMATAÇÃO
AVANÇADA E

PROTEÇÃO

- Formatação personalizada
- Formatação condicional
- Proteção de células, folhas e livros



Referência Multibanco  

MB WAY

Cartão Crédito / Apple Pay
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2. REMANESCENTE (90%)

fo
rm

ac
ao

@
pr

oj
et

os
20

30
.p

t
(+

35
1)

 2
5 

50
 1

00
 2

0

No caso de desistência da ação de formação até 15 dias consecutivos antes do seu
início, o valor do Sinal será devolvido, deduzido do valor de 1,50€ (um euro e
cinquenta cêntimos) para efeitos de processamento.

No caso de cancelamento da ação de formação por parte da empresa, será
contactado(a) e terá a possibilidade de desistir, sem custos associados. O valor do Sinal
será devolvido na sua totalidade.

No caso de adiamento da ação de formação será contactado(a) por parte da empresa
por email e/ou telefone e terá a possibilidade de concordar com a nova data de início ou
de desistir, sem custos associados. O valor do Sinal será devolvido na sua totalidade.

No caso de desistência da ação de formação dentro do período de 15 dias
consecutivos antes do seu início, o valor do Sinal não será devolvido.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

SINAL (10%): valor cobrado no ato da inscrição online.

INSCRIÇÃO (10%)1.

CALENDARIZAÇÃO  

LOCALIZAÇÃO
Tâmega Park - Edifício Mercúrio - Fração AC Agração - Telões, 4600-758 Amarante

Após a validação da inscrição será emitido e enviado
para o seu email um documento de cobrança do restante
valor, o qual deverá ser regularizado, por transferência
bancária ou em numerário, até a véspera do início da ação
de formação.

HorárioDatas

05/12/2022 a 22/12/2022

28/04/2022 a 19/05/2022

04/07/2022 a 21/07/2022

03/10/2022 a 26/10/2022

Pós-Laboral

Pós-Laboral

Pós-Laboral

Pós-Laboral


