
 

 

Área de formação 

Recursos Humanos 

Conteúdo Programático 

Processamento de fins de 
contrato [ERP v9] 30 MINUTOS* 

 
30 DIAS** 

 

* Estimativa do tempo que necessita para realizar a formação na sua totalidade 
** Nº de dias que a formação está disponível. Verifique a data de início! 

Destinatários 

Utilizadores que pretendam saber 

como realizar o processamento e 

fins de contrato dos seus 

funcionários através do ERP 

PRIMAVERA. 

  

Pré-requisitos 

Conhecimentos base em informática 

na ótica do utilizador; Computador 

com acesso à Internet e som; 

Conta de e-mail. 

 

Certificação de técnicos: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Angola/  

(+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/  

(+238) 356 37 73 

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/  

(+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/  

(+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

Objetivos 

O processamento de fim de contrato corresponde à cessação do 

contrato de trabalho de um ou mais funcionários. A cessação pode 

surgir por iniciativa do trabalhador ou por iniciativa da empresa. 

Em qualquer um dos casos é necessário seguir um procedimento 

que irá terminar com a saída do funcionário da empresa. 

Esta formação tem como principal objetivo abordar de forma 

detalhada o tratamento e o registo deste processo no ERP 

PRIMAVERA. 

 

Principais objetivos: 

− Efetuar as configurações necessárias ao processamento 

de fim de contrato no ERP PRIMAVERA 

− Saber registar a informação necessário no ERP 

PRIMAVERA para o processamento do fim de contrato 

− Ser capaz de registar no sistema a entrega do aviso prévio 

de demissão, seja por parte do funcionário seja por parte 

da empresa 

− Ser capaz de efetuar o processamento de fim de contrato 

para um ou mais funcionários em simultâneo 

 

Plano de Formação 

 
Introdução e enquadramento 

A ficha do funcionário 

A entrega do aviso prévio 

A cessação do contrato 

Como processar fins de contrato no ERP? 

O processamento manual do fim de contrato 

O processamento em lote do fim de contrato 

Configurações necessárias 

Configurações a garantir no ERP 

Conclusões   

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf

