
 
 
 
 

 
MS Excel-iniciação – ponta delgada-22 a 24 outubro 

 

DURAÇÃO: 12H 
 

HORÁRIO: 9:00H – 13:00H 
 

DESTINATÁRIOS: Colaboradores das empresas que pretendam fazer a iniciação ao MS Excel 2016 para 
uso pessoal ou profissional. 
 

REQUISITOS: Conhecimentos de base do Sistema Operativo Windows na ótica do utilizador; ter instalado 
o MS Excel; e, trazer portátil, com o MS Excel 2016 instalado no idioma Português (de Portugal). 
 

OBJETIVOS:  
Adquirir os conhecimentos/competências necessárias à utilização de uma folha de cálculo. 
 
RESUMO PROGRAMÁTICO 
Introdução ao Excel. Iniciação ao Excel. Interface do Excel. Barra de acesso rápido. Estrutura de pasta de trabalho 

(livro). Guardar. Abrir pastas de trabalho. Inserção de dados. Entrada de dados numéricos. Inserir datas. 

Formatação. Copiar e colar. Adicionar e eliminar linhas ou colunas. Largura das colunas. Ocultar e mostrar 

colunas. Excluir folhas. Mudar o nome das folhas. Mover e copiar folhas. Formatação do tipo de letra. Cor de 

preenchimento e tipo de letra. Formatar como moeda. Formatar como percentagem. Pincel de formatação. Unir 

e centrar. Formatação condicional. Limites e sombreados. 

Fórmulas. Introdução às fórmulas. Referências de células. Fórmulas básicas. Referências relativas e absolutas. 

Ordem de operações. Fundamentos da função. 

Funções: Soma. Mínimo. Máximo. Média. Contagem. Soma automática. Preenchimento automático. 

Gráficos. Introdução às imagens, formas SmartArt e gráficos. Inserir imagens. Formas. Formatação de formas. 

SmartArt. Criar gráficos. Os elementos do gráfico. Dados do gráfico. Formatação do gráfico. Localização do 

gráfico. Gráfico circular. 

Impressão. Pré-visualização da impressão. Configurações de impressão. Esquema de página. Cabeçalho e rodapé. 

Área de impressão. Introdução aos modelos. Abrir modelos existentes. Modelos personalizados. 

 
FORMADOR: Dr. José Andrade 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 75.00€ 
N/Associado: 112.50€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 8 outubro 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
 
Requisitos a ter em conta no desenvolvimento da formação, de acordo com as circulares informativas nº 37 e 56 da DRS relativas ao COVID-19:  
-Proteção individual-uso de máscara-Higienização das mãos à entrada, saída e sempre se justifique-Etiqueta respiratória - Cumprir distanciamento -Se 
manifestarem sintomas de gripe, não devem comparecer na formação 
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