
 

 

 

 

 

  

Aperfeiçoamento de Colaboradores com Funções Administrativas 
 
Público-Alvo 

 

Este curso é destinado a profissionais que exerçam ou venham a exercer funções administrativas.   
  
OBJETIVOS GERAIS 

 
Este curso visa preparar todos os formandos para um desempenho eficiente das funções 
administrativas, desenvolvendo as atitudes adequadas a um bom relacionamento profissional, 
aprofundando conhecimentos nos diferentes domínios da sua função técnica e actualizando métodos de 
trabalho de modo a desempenharem a sua função de forma mais versátil e eficiente.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
No final deste curso os formandos deverão ser capazes de:  
- Identificar as principais atividades executadas pelo administrativo;  
- Saber elaborar cartas; memorandos; comunicados internos; documentação comercial e comunicação 
Escrita;  
- Dominar as técnicas de atendimento pessoal e telefónico;  
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Comunicação, Imagem e Relacionamento com Pessoas 

II. Atendimento ao público e suas fases 

III. Tipos de clientes e como lidar com eles 

IV. Reclamações e sugestões 

V. Tratamento de correspondência 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação:  346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 27 a 31 de Outubro de 2014 
Horário:  das 18h às 21h 
Local: Sala de Formação da CCAH – A. Heroísmo 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 



   

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Activo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
Marta Lima dos Reis 
Licenciada em Psicologia Social e das Organizações 
Mestre em Gestão e Administração de Empresas 
Formadora Certificada 
  
 
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 20 
Data limite de inscrição: 22 de Outubro de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 

 
 


