
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: UFCD 0382 – Gestão do Tempo e Organização do Trabalho 
 
Público-Alvo 

 
  
Profissionais que buscam desenvolvimento e qualificação profissional e conhecimentos específicos e 
práticos para a operação de funções administrativas, de forma objetiva e em curto prazo. 
 
 
OBJETIVOS  

  Aplicar técnicas de gestão do tempo no âmbito da atividade profissional.  

 Aplicar os princípios de organização do trabalho em equipa e elaborar um plano de ação pessoal.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

  Gestão do tempo  

o Auto-avaliação na gestão do tempo  

 - Tempo como recurso  

 - Leis e princípios de gestão de tempo  

 - Identificação de características pessoais  

 - Análise de desperdiçadores de tempo  

o Planeamento na gestão do tempo  

 - Determinar metas e objetivos  

 - Elaboração de planos detalhados, diários e semanais  

 - Utilização de check-lists  

 - Definição e gestão de prioridades  

o Técnicas de gestão do tempo  

 - Organização do dia de trabalho  

 - Agrupamento de tarefas  

 - Controlo das interrupções e dos telefonemas  

 - Utilização da agenda como recurso estratégico  

 - Optimização das novas tecnologias  

 Organização do trabalho  

o Trabalho em equipa  

 - Organização e condução de reuniões  



   

 

 - Produção de resultados através de reuniões  

 - Delegação de tarefas à equipa de apoio comercial  

o Plano de ação pessoal  

 

  

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 25 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação:  346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: de 19 a 23 de setembro e de 26 a 28 de setembro de 2016 
Horário: 18h às 21h 
 
 
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 
Ativo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
Marta Reis 
Formadora Certificada 
MBA Gestão 
 
 
Inscrição 

 
€ 117,00 por participante inscrito através de empresa associada 
  
€ 260,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 15 
Data limite de inscrição: 15 de setembro de 2016 

 
Observação 

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


