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Informatizar o Arquivo e os Sistemas de Pesquisa da Informação e Excel 

Aplicado aos RH 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos que lhes 

permitam dominar processos, métodos e técnicas de organização, gestão e arquivo 

de informação, bem como otimizar assim as decisões ao nível da gestão de RH, 

utilizando todas as suas potencialidades e transformando a informação Excel em 

informações eficientes de apoio à tomada de decisão de forma a tornar-se um gestor 

ou um técnico mais eficiente. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso o participante terá conhecimentos para: 

 Identificar as causas da desorganização da informação e dos respetivos 

arquivos; 

 Dominar métodos e técnicas de organização da informação; 

 Controlar o sistema e os processos estruturais; 

 Aceder à informação com eficácia e eficiência; 

 Dominar modelos de organização documental; 

 Flexibilizar o tratamento da informação de acordo com as suas necessidades 

do momento; 

 Preparar e estruturar modelos de Excel adaptados às diferentes necessidades 

e processos de Recursos Humanos; 

 Economizar tempo, pela automatização de processos e procedimentos 

administrativos repetitivos, nomeadamente através de Macros; 

 Otimizar e fundamentar a tomada de decisão das políticas de revisão salarial 

através de análises gráficas e cálculos automáticos; 

 Criar relatórios para o preenchimento automático do balanço social, através da 

exportação de dados do software de gestão de pessoal;  

 Otimizar os cálculos relacionados com a formação pela criação de dossiers de 

formação e de relatórios e organização de informação através do Excel; 

 Estruturação e organização de um quadro de indicadores de Recursos 

Humanos, facilitando uma revisão periódica e visualização de objetivos 

atingido;  

 Planear, conceber e implementar a avaliação de desempenho aplicando as 

potencialidades do Excel. 
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Destinatários 

Este Curso destina-se a Diretores/ Responsáveis de Recursos Humanos/ Pessoal, 

Diretores/ Responsáveis Administrativos, Diretores Executivos que tenham que tomar 

Decisões na Área e Técnicos de Recursos Humanos. 

Carga Horária 

60 Horas 

Conteúdos Programáticos 

Módulo A – Gestão de Arquivos e Digitalização 

Módulo I – Interferências e Diferenças Individuais na Gestão da Informação 

 As diferenças: de origem pessoal, de origem grupal e de origem 

organizacionais 

 As escolhas pessoais 

 As necessidades dos clientes do sistema: 

 Dos clientes internos 

 Dos clientes externos 

Módulo II – Técnicas de organização do Sistema de Tratamento da Informação / 

Arquivo 

 As opções pelos títulos: 

 Locais 

 Alargadas 

 Agrupamentos temáticos 

 Organização do plano principal 

 Escolha dos suportes 

 Classificação temática dos documentos 

 Codificação dos documentos 

 Escolha dos sistemas 

 Documentos de informação / comunicação 

Módulo III – Modelos de Organização Documental – a Componente Tecnológica 

 A Gestão Eletrónica Documental (EDM) 

 Princípios gerais de funcionamento 

 As vantagens competitivas 

 A troca eletrónica de informação (EDI) 

 Em que consiste? 

 Benefícios estratégicos e operacionais 
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 A gestão dos fluxos de trabalho (WFM) 

 Noções elementares 

 A importância da utilização de workflows nos processos funcionais das 

organizações; controlo e eficácia 

 A gestão do conhecimento 

 O conceito de learning organization; introdução de melhorias estratégicas com 

base na informação recolhida 

 Noções de aprendizagem em equipa, pensamento sistémico e visão partilhada 

 Ferramentas de pesquisa online 

 Identificação de algumas ferramentas e de métodos de pesquisa e como 

utilizá-los corretamente 

Módulo IV – O Tratamento Automático da sua Informação – Aplicações Práticas 

 Elaboração de um Plano de Arquivo 

 Classificação, referenciação e codificação geral de documentos 

 Preenchimento de alguns documentos com base nos conceitos aprendidos 

(Atas, Agendas Diárias, Documentos de Registo de Reuniões- Assuntos, 

Documentos de Informação- Comunicação, Planning de Atividades, etc.) 

 Salvaguarda eletrónica dos documentos concebidos 

 Pesquisa rápida de documentos 

 Exercícios de pesquisa de informação online 

Módulo B – Excel Aplicado aos RH 

Módulo I – A Aplicação do Excel nos Diversos Processos de Recursos Humanos 

 A interação e importação de ficheiros de Excel de e para outros Sistemas de 

Gestão de Recursos Humanos. 

Módulo II – Planeamento, Conceção e Implementação de Avaliação de 

Desempenho em Excel 

 Definição da folha de cálculo segundo os dados, parâmetros e variáveis da 

avaliação de desempenho; 

 Aplicação de ferramentas Excel em contexto de Avaliação de Desempenho; 

 Como obter análises detalhadas com base na tipologia de resultados; 

 Análises estatísticas, análises gráficas e análises de conteúdo; 

 Distribuições forçadas; 

 Apresentação organizada da informação resultante. 
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Módulo III – Excel como Ferramenta para a Realização de Revisões Salariais  

 Criar a política de revisão salarial, simulando-a e comparando-a com o 

orçamento disponível; 

 Criar tabelas dinâmicas para sintetizar a informação; 

 Tomar decisões baseadas em análises gráficas e cálculos automáticos; 

 A importância da proteção de informação: Metodologias; 

 Como fazer a identificação de desvios. 

Módulo IV – Gestão Administrativa – Automatização dos Cálculos em Excel 

 A automatização de procedimentos administrativos repetitivos; 

 Criação de simuladores para a realização automática de cálculos; 

 Automatização de emissão de documentos; 

 Contratos; 

 Acordos; 

 Comunicações; 

 Criação de macros para a realização de processos repetitivos; 

 Criação de simuladores que evitem redundâncias; 

 Cálculo de Segurança Social; 

 Transformação em salário líquido; 

 Compensações em caso de saída da empresa. 

Módulo V – Automatização do Balanço Social com Base no Excel 

 Criação de relatórios para o preenchimento automático do balanço social com 

base em dados exportados do software de gestão de pessoal; 

 Definição da folha de cálculo para servir de base ao relatório; 

 Automatização de cálculos de campos: somas, contagens, etc.; 

 Representações gráficas e pirâmide de idades; 

 Algumas análises aos dados. 

Módulo VI – Otimização e Domínio do Excel para Cálculos Relacionados com 

Formação 

 Criação de dossiers de formação com base nos registos disponíveis; 

 Criação de relatórios para geração dos documentos-tipo; 

 Organização da informação com base em diferentes critérios; 

 Formador; 

 Curso; 

 Área Formativa e outros: criação de gráficos de acompanhamento; 

 Assiduidade; 

 Avaliação; 
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 Custos; 

 Cumprimentos dos requisitos legais: Emissão Automática de Certificados. 


