Project
Microsoft Office
●

Formato: Mentored - Presencial

●

Preço: 215€ ( Os valores apresentados não incluem IVA. Oferta de IVA a particulares e estudantes. )

●

Horário: Flexível das 2ª a 6ª das 9h às 21h30 e Sábados de manhã

●

Duração: ~30h

●

Validade: 3 meses

Apresentação
O sucesso de qualquer projeto empresarial depende, em grande parte, de uma organização eficiente e
de uma monitorização constante de todas as suas vertentes.
O Microsoft Project, pela forma fácil e eficaz com que permite controlar a evolução financeira e
temporal de projectos em curso, é a ferramenta perfeita para Project Managers e Gestores de
Recursos Humanos.
Esta ferramenta permite gerir um projeto do inicio ao fim, através de funcionalidades como a criação de
cronogramas, organização de tarefas, alocação de recursos e criação de relatórios.
O curso Microsoft Project vai certamente facilitar o teu dia-a-dia, ajudando na gestão eficaz de todos os
teus projetos.

OBJETIVOS
No final deste curso, saberás:
●

Construir um projeto passo a passo;

●

Criar e gerir vários tipos de tarefas;

●

Trabalhar com predecessores;

●

Planear e atribuir recursos;

●

Criar relatórios de acompanhamento de projeto.

Destinatários
Este curso de Microsoft Project destina-se a todos os que pretendam monitorizar projetos com eficácia,
acompanhando dinamicamente a sua evolução temporal e financeira. É especialmente indicada
para Project Managers e Gestores de Recursos Humanos.

Pré-requisitos
Ter frequentado um curso de Introdução à Gestão de Projetos ou ter conhecimentos equivalentes.

Metodologia
●

Modelo de aprendizagem adaptado ao teu ritmo: Cada formando define a velocidade de
aprendizagem;

●

Horários flexíveis e sem necessidade de agendamento de aulas: Avança no curso consoante a tua
disponibilidade;

●

Formação disponível em e-learning: Escolhe se queres realizar o curso à distância e/ou
presencialmente;

●

Apoio permanente do formador, presencial e online: Avança na matéria sem dúvidas;

●

Conteúdos práticos, com simulações reais explicados passo a passo;

●

Inclui exercicios de avaliação sumativa, com o propósito de testar os conhecimentos adquiridos;

●

Sem número máximo de horas de aprendizagem, dentro da validade do curso: Só terminas o curso
quando já não tiveres dúvidas.

Programa
●

Introdução ao Project

●

Como trabalhar com Tarefas

●

Como trabalhar com Predecessores

●

Como trabalhar com Recursos

●

Acompanhamento do Projeto

Introdução ao Project
●

Introdução ao Curso

●

Passos para construção de um projeto

●

Introdução ao Project

●

Calculo

●

Horário

●

Propriedades do Project

Como trabalhar com Tarefas
●

Tarefas
❍

Tarefas Sumarias

❍

Tarefas Periódicas

❍

Tarefa Marco

❍

Tarefa Resumo

●

Duração

●

Baseline

●

WBS

●

Estatística do projeto

●

Importar do Excel

Como trabalhar com Predecessores
●

Predecessores

●

Vistas

●

Caminho Critico

Como trabalhar com Recursos
●

Planear Recursos

●

Inserção de Recursos

●

Atribuir Recursos a Tarefas

●

Calendários

●

Recursos Sobre alocados

Acompanhamento do Projeto
●

Assinalar Tarefas já cumpridas

●

Relatórios

●

Imprimir

