
 
 
 
 

 
Excel-nível intermédio – Ponta Delgada-19 a 21 outubro 
 

DURAÇÃO: 16H 
 

HORÁRIO: 9:00H – 14:00H 
 

DESTINATÁRIOS: Colaboradores das empresas. 
 
REQUISITOS: o formando deverá ter conhecimentos de MS Excel Básico; e, trazer portátil, com o MS Excel 2016 
instalado no idioma Português (de Portugal). 
 

OBJETIVOS:  
Consolidar nos formandos os conhecimentos sobre a folha de cálculo, a elaboração de tabelas, e, utilização de 
fórmulas que permita uma evolução consistente para a utilização avançada. 

 
RESUMO PROGRAMÁTICO 
Funções matemáticas e trigonometria: funções básicas (menos avançadas) e avançadas.  

Análise de precedentes, análise de dependentes e avaliação de fórmulas.  

Funções de texto: pesquisa e localização, e eventual extração. Funções de procura e referência (proc, procv). Formatação 

condicional como apoio para as funções de procura e referência. Filtros automáticos, e utilização de filtros automáticos, 

filtros simples e filtros avançados. Tabelas de dados/Listas personalizadas em tabelas: Identificação e definição de nomes, 

utilização de nomes. Trabalhar com tabelas de dados. Listas personalizadas, não em tabelas. 

Funções lógicas. Formatação de tabelas (formatação de registos e formatação de tabelas, transformação de registos em 

objetos e formatação de tabelas). Funções de data e hora: cálculos com datas/horas, dias seguidos, fim do mês, dia da 

semana, semana do ano, mês, ano, dias úteis/dias de trabalho, férias/feriados, Anos completos, meses completos. Horas 

extraordinárias. Formatações de datas.  

Formatação condicional. Aplicação simples, criação de regras e gestão (eventual criação de botão on/off para ligar/desligar 

formatação condicional). Introdução às PivotTables/Tabelas dinâmicas: transformação de registos em objetos e aplicação da 

tabela para tabela dinâmica. Seleção de dados para criação de tabelas. Tabelas recomendadas. Formatar e personalizar as 

tabelas. Comparação de ficheiros em Excel (sem registo)  

Introdução ao Solver: equacionar e aplicar Solver a um problema regional.  

Aplicar GANTT em Excel a recursos humanos ou materiais (opcional e se temporalmente possível). Desenvolvimento de 

outras funções que os presentes considerem necessário explicitar, e seja temporalmente possível. 

 
FORMADOR: Dr. José Andrade 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 100.00€ 
N/Associado: 150.00€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 2 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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http://ccipd.pt/wp-content/uploads/2014/01/FichaDeIncricao.docx
mailto:form.ativos@ccipd.pt

