
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: UFCD 0661 – Circuito Documental na Organização 
 
Público-Alvo 

 
Profissionais que exerçam funções de secretariado e/ou apoio e gestão administrativa. 
 
OBJETIVOS  

 Identificar os tipos de documentos existentes na organização, quer internos, quer externos.  

 Aplicar as normas internas do tratamento do correio recebido e do expedido.  

 Utilizar adequadamente os equipamentos associados ao circuito documental.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Tipologia da documentação interna e externa  

o Correspondência recebida  

o Correspondência expedida  

o Circuito da documentação interna  

 Utilização de equipamento  

o Fotocopiadora  

o Scanner  

o Fax  

o Máquina de destruir papel  

 Tratamento do correio recebido  

o Separação  

o Abertura  

o Registo  

o Distribuição  

o Despacho  

 Tratamento do correio expedido  

o Verificação  

o Registo  

o Seleção  

o Dobrar/Envelopar/Pesagem/Expedição  

 Correio Eletrónico  



   

 

o Tratamento (recebido/expedido/arquivo)  

 Procedimentos de qualidade  

o Normas internas do circuito de documentação  

o Níveis de acessibilidade à correspondência recebida  

o Fichas de controlo dos procedimentos  

 

 
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:  
Dias 03 e 05 de maio de 2016 – 3º e 5ª feira – das 18h às 21h30 
Dia 06 de maio de 2016 – 6ª feira – das 18h às 22h 
Dias 09, 10, 11 e 12 de maio de 2016 – das 18h às 21h30 
 
 
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 
  
 
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: 07 de abril de 2016 

 
Observação 

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



   

 

 
 

 
 


