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Subárea de Formação Mercado 

Ferramentas de Produtividade GB 

 

Conteúdo Programático 

EXCEL Specialist 
 
 
Pré-requisitos Destinatários 

Frequência do Curso Completo de EXCEL (ou 
conhecimentos equivalentes); Utilização do 
computador na ótica do utilizador; Inglês técnico.  

Profissionais ou estudantes que pretendam adquirir 
competências avançadas para otimizar a sua rotina 
profissional através da folha de cálculo Microsoft 
Office Excel. 

 
Enquadramento e Objetivos 

A Folha de Cálculo, Microsoft Office Excel, representa umas das competências técnicas mais valorizadas no 
mercado de trabalho, desde a função de operacional até ao gestor. É uma ferramenta poderosa no meio 
empresarial, independentemente da área de negócio.  
O recurso a este tipo de ferramenta de produtividade é fundamental para o funcionamento eficiente de qualquer 
empresa. Com a utilização da Folha de Cálculo é possível otimizar e automatizar tarefas diárias, criar dashboards 
e retirar insights (pelo cruzamento de dados e posterior análise), para apoiar a tomada de decisão. 
 
Esta formação visa preparar especialistas na Folha de Cálculo, Microsoft Office EXCEL, através de uma formação 
hands on que consiste em praticar técnicas avançadas (e complexas) para a gestão, manipulação e análise de 
dados. No final será desenvolvido um projeto, em ambiente de laboratório, onde serão aplicados os 
conhecimentos avançados adquiridos ao longo da formação.  
Através da frequência deste curso, cada formando será especialista na Folha de Cálculo, Microsoft Office Excel e 
será capaz de:  

• Aplicar técnicas avançadas de formatação; 
• Utilizar fórmulas e funções avançadas para solucionar tarefas diárias ou de rotina; 
• Criar e manipular cenários, tabelas e gráficos dinâmicos; 
• Aprender a utilizar dashboards criando relatórios visualmente atrativos e de fácil leitura. 

 
Conteúdo do curso 

• Overview de fórmulas e funções 
• Funções avançadas 
• Cenários 
• Pivot Tables 
• Gráficos avançados 
• Técnicas avançadas de formatação 
• Dashboards 
• Laboratório (Projeto final) 

 

https://academyblob.blob.core.windows.net/academy/Conteudos_Programaticos/TBG038_Curso_EXCEL.pdf

