FICHA
DE INSCRIÇÃO
Plano para Administração Pública Central
Gabinete de Formação Contínua

(Nota: Não utilize a tecla <ENTER> na introdução dos dados. Use a tecla <TAB> para alternar entre os campos de inserção)

ACÇÃO DE FORMAÇÃO

Acção em que se Inscreve:
N.º da Acção Formação:

Data Inscrição:

Seleccionado :

DADOS PESSOAIS

Nome:

Sexo:

Morada:
Código Postal:

-

Localidade:

Telefone:

Data Nascimento:

Telemóvel:

Naturalidade:

E-mail:

Nacionalidade:

N.º B. Identidade:

N.º Contribuinte:

Arquivo:

Data Emissão BI:

HABILITAÇÕES

Habilitações Literárias:
Estabelecimento de Ensino:
Outros Graus:

ENTIDADE

Entidade:

Departamento:

Morada:
Código Postal:

-

Telefone:

N.º Contribuinte:

Fax:

CAE:

E-mail:

Dimensão:

Função:
Cat. Profissional:

Vínculo:

TecMinho – Gabinete de Formação Contínua da U.M. 2006

OBSERVAÇÕES

Onde teve conhecimento do curso?

12.S

Os dados pessoais constantes nesta ficha de inscrição serão tratados de forma confidencial, sendo registados na base de dados da TecMinho para posterior utilização na gestão da
relação com o utilizador, informação, formação e/ou envio de informação técnica, operacional e comercial acerca de produtos e serviços disponibilizados pela TecMinho. Qualquer
formando pode solicitar a rectificação ou eliminação dos seus dados. Caso não pretenda ser posteriormente contactado pela TecMinho, deverá assinalar com uma cruz:

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS COMO UM PROCESSO
ORGANIZACIONAL

OBJECTIVOS:
No final do curso, os formandos deverão ser capazes de entender a avaliação e gestão de
projectos como um processo organizacional à semelhança dos processos tradicionais como a
qualidade ou ambiente. Facilitar a integração dos formandos numa equipa de gestão de
projectos e auxiliarem nas diferentes fases que compõem um projecto: identificação do projecto
(através de uma análise da envolvente interna e externa da organização); definição e avaliação
(avaliação técnica, económico-financeira e de risco); tomada de decisão (implementação ou
implementação do projecto); planeamento, execução, controlo e fecho. Serem capazes de
utilizar alguns dos mais importantes métodos, técnicas e ferramentas de avaliação e gestão de
projectos: Valor Actual Liquido (VAL); Período de Recuperação do Investimento (PRI); Análise
de Sensibilidade; Critical Path Method (CPM); Program Evaluation and Review Technique
(PERT); Work breakdown Structure (WBS); Earned Value (EV).

DESTINATÁRIOS:
Gestores, coordenadores, engenheiros e outros profissionais envolvidos na gestão de
projectos. Gestores de desenvolvimento de produtos, analistas e programadores, analistas e
administradores de sistemas, gestores de investigação e desenvolvimento, directores e
gestores de T.I.´s e S.I.´s.

PRÉ-REQUISITOS:
Os formandos deverão ter as noções básicas da avaliação e gestão de projectos adquiridas em
formações pedagógicas ou por experiência profissional.

DURAÇÃO:
O curso terá uma duração de 30 horas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Conceitos de Avaliação e Gestão de Projectos

2h

- O Projecto
- A Gestão de Projectos
- A Gestão de Projectos: Uma Profissão

2. Implementação de Um Sistema Integrado de Avaliação e Gestão de Projectos

8h

- O Sistema de AGP
- Envolvente Interna e Externa da Organização
- Definição do Projecto e sua Avaliação

3. Iniciação do Projecto

8h

- Planeamento do Projecto
- Execução do Projecto
- Controlo do Projecto
- Conclusão do Projecto
- Avaliação

4. Principais Métodos, Técnicas e Ferramentas de Avaliação e Gestão de Projectos

9h

- Avaliação Económico-Financeira:
- Planeamento do Projecto
- Controlo do Projecto

5. Gestão Integrada com uso da Informática
- Tipos de aplicações informáticas
- O que se pretende
- Avaliação

3h

