Folha de Cálculo – Excel Inicial

Período de realização: 3,5,10,12,17,19,24,26,31 de Março, 2,7,9, 14,16 de abril
Horário: 9h30 às 12h30, com as seguintes exceções: 3 de março e 16 de abril, que será das 9h00 às
13h00
Destinatários: Pessoas no Ativo Empregadas com habilitações mínimas do 9.º ano de escolaridade.
Pessoas no desemprego com habilitações mínimas do 12.º ano de escolaridade.
Entidade formadora: Significado – Dr. José Rendeiro
Regime de Assiduidade: As faltas não podem exceder 5% do total das horas de formação.
Local: CAO’S – Centro de Artes e Ofícios - Praceta Sacadura Cabral, n.º 7 – Pombais
Duração: 50 horas
Objetivos: Construir, editar e imprimir folhas de cálculo. Utilizar fórmulas, funções, gráficos e desenhos
em folhas de cálculo.
Programa:
Folha de cálculo – conceitos gerais: Elementos principais; Ambiente de trabalho.

Ficheiros e folhas de cálculo: Abertura de ficheiro; Gravação de ficheiros; Utilização simultânea de
ficheiros; Acesso aos últimos ficheiros utilizados; Alteração do nome e da posição de uma folha.

Células: Inserção e edição de texto em células; Seleção de um conjunto de células; Movimentação
rápida de células; Inserção de células; Cópia e eliminação de células; Preenchimento automático;
Formatação do texto das células.

Formatação de linhas e colunas: Seleção, inserção e eliminação de linhas e colunas; Largura de coluna e
altura de linha; Omissão e visualização de colunas.

Fórmulas: Referências absolutas e relativas; Fórmulas associadas a cálculos.

Impressão de folhas de cálculo: Definição da área a imprimir; Pré-visualização da impressão; Cabeçalho
e rodapé; Margens.

Funções: Funções financeiras; Funções estatísticas; Edição de funções.

Gráficos: Tipos de gráficos; Inserção de dados para gráficos; Edição.

Desenho: Criação de desenhos e caixas de texto; Movimentação e reunião de objetos.

Listas de ordenação e filtros de dados.

Data limite de inscrição: 21 fevereiro
Caso

pretenda

participar

nesta

formação

efetue

a

sua

pré-inscrição

através

do

link:

https://goo.gl/forms/1BPINF6JR6wKqcYs2 Posteriormente será confirmado, pela mesma via, a inscrição.
Qualquer esclarecimento adicional contacte a Divisão de Atividades Económicas e Projetos
Comparticipados através do 21 932 0930 ou pelo endereço eletrónico: atividadeseconomicas@cmodivelas.pt

