UFCD 0757 – Folha de Cálculo – Funcionalidades Avançadas | 25 horas
OBJECTIVOS
o
o
o

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

CONTÉUDOS








Múltiplas folhas de cálculo
o Múltiplas folhas
o Reunião de folhas de cálculo
o Ligação entre folhas
Resumo de dados
o Inserção de subtotais
o Destaques
o Relatórios
Análise de dados
o Análise de dados em tabelas e listas
- Criação, ordenação e filtragem de dados
- Formulários
o Criação e formatação de uma tabela dinâmica
o Utilização de totais e subtotais
o Fórmulas em tabelas dinâmicas
o Elaboração de gráficos
Macros
o Macros pré-definidas
o Macros de personalização das barras de ferramentas
o Criação e gravação de uma macro
o Atribuição de uma macro a um botão
o Execução de uma macro

APOIOS SOCIAIS:
o
o

A participação na ação de formação é isenta de pagamento de propina pelos
Formandos.
Subsídio de alimentação no valor de 4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado, com
um mínimo de 3 horas de formação.
Nota 1: no caso dos ativos empregados, este subsidio só será atribuído desde qua a formação decorra
em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.

COMO SE CANDIDATAR:
Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:
o
o
o
o
o
o

Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
Cópia do Certificado de Habilitações
Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
CV atualizado
Comprovativo da titularidade do NIB (em nome do titular que vai frequentar a ação)
Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida (acessível em www.iafe.pt) e enviar
para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa
Clara Santiago
Telefone: 229 773 910
Email: formacao@iafe.pt
Site: www.iafe.pt

