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FORMAÇÃO
MICROSOFT EXCEL AVANÇADO 2013

DURAÇÃO
24 HORAS



SOBRE A FORMAÇÃO
MICROSOFT EXCEL AVANÇADO 2013

O Office Excel 2013 fornece uma nova interface orientada para os
resultados, vistas de Tabelas de Dinâmicas fáceis de criar e utilizar, criação
avançada de fórmulas, visualização avançada de dados e um modo muito

mais rápido de criar gráficos e tabelas de aspecto profissional e assim
reforçar as competências das Instituições

Objectivo

Este curso visa dotar os participantes de competências,
conceitos, técnicas e ferramentas que lhes possibilitarão
optimizar a utilização do MS Excel em toda a amplitude
dos seus recursos, em especial todos aqueles que
necessitem de analisar grandes quantidades de
informação oriundas de diversas fontes e criar relatórios e
resumos de dados no Excel, recorrendo a funcionalidades
avançadas de análise de dados e de cálculos elaborados

Competências

No final deste curso os participantes saberão: 

Criar funções avançadas, encadeando funções e
usando diferentes formas de referenciar células 

Trabalhar com várias folhas de um livro 
Criar e formatar gráficos personalizados 
Efectuar simulação de dados e tabelas dinâmicas 
Fazer a análise de cenários, utilizando as

potencialidades 
disponibilizadas pelo Excel 
Criar relatórios a partir da informação contida nas

folhas de 
trabalho 



Criar Relatórios Dinâmicos e Dashboards
(introdução ao Business 

Inteligence) 
Automatizar tarefas, com recurso a gravação de

macros • Criar funções personalizadas

Destinatários

Este curso destina-se aos profissionais que necessitem de
usar o Excel para tratar, cruzar e consultar vários tipos de
dados, assim como elaborar relatórios para resumo e
controlo de informações.



PLANO TEMÁTICO
MICROSOFT EXCEL AVANÇADO 2013

CAPÍTULO CONTEÚDO

1. Fórmulas e Funções

• Funções Lógicas, Consulta e
Referência, Texto, Data / Hora
• Endereços relativos, mistos e
absolutos
• Funções utilizando endereços
externos (outras folhas e outros livros)
• Definição e utilização de nomes de
células
• Encadeamento de funções para
cálculos mais complexos
• Auditoria de fórmulas

2. Gráficos

• Criação de Gráficos complexos 
• Formatação de todos os itens de um
gráfico
• Inserção de gráficos no Word ou
PowerPoint

3. Manipulação de Dados

• Filtros Automáticos – Novos filtros de
texto, de datas e numéricos 
• Ordenação de dados (múltiplos níveis) 
• Validação de dados

4. Tabelas Dinâmicas

• Inclusão de campos calculados nas
tabelas dinâmicas 
• Criação de tabelas dinâmicas e
gráficos dinâmicos numa única folha de
cálculo 
• Inserção de segmentação de dados
para várias tabelas dinâmicas numa
mesma folha 
• Criação de Dashboards com
Formatação Condicional, Sparklines e
Segmentação de Dados e Linhas de
Tempo

5. Simulação de dados

• Tabelas de simulação
• Cenários 
• Atingir objectivo 
• Solver 



CAPÍTULO CONTEÚDO

6. Macros

• Introdução e principais conceitos
• Gravar Macros
• Associar botões às Macros 
• Introdução à criação de Macros de
função



Dados Adicionais
TransFormamos Pessoas

Investimento 7.900,00 MT
Duração: 8 Dias
Carga Diária: 3 Horas
Horário: 17:30 as 20:30
Coffee-break: Incluido

Material Didático
USB com todo material das aulas em formato

digital
1(Uma) Pasta de arquivo com notebook e caneta

Os conteúdos das aulas (Slides), e a síntese poderão
fornecidos aos estudantes no final do módulo.

Certificação
No final do curso terá direito a um certificado impresso
em papel especial, de gramatura 180g/m2. O Conteúdo
Programático do curso será impresso no verso.
Este curso foi validado pelo Ministerio do Trabalho através
do Instituto Nacional de Emprego e Formação
Profissional.

Dados Bancários
Banco BCI
Titular : Above Moçambique, LDA
Conta : 11681060210001
NIB: 0008 0000 16810602101 95
--------------------------------------
Banco: Standard Bank
Titular: Above Moçambique
Conta:1128043201007
NIB:000301120804320100747



FORMADOR
Hélio

Licenciatura  em  Gestão
Financeira e Bancária

Microsoft Certified 
Coordenador  de  Formação  em  várias

empresas do sector de formação profissional
Formação técnica específica em Ms Office,

Ms Outlook, Ms Excel, Ms Access 
Experiência prática em gestão de projectos

de formação

Mais de 08 anos de experiência prática em : 

Formação em Excel Avançado 
Instrutor de Informática Básica e Intermédia; 
Instrutor de Secretariado Informatizado 
Produção, Revisão e Correção de manuais de formação em Ms Word e

Excel; 
Professor do curso Técnico-profissional de Informática

Capacitação de empresas em Office 2007 : 

MICOA 
FIPAG 
BP.

Capacitação de empresas em Excel Avançado 

TerraTech 
MSF 
Oxfam 
UGC-CFP. 
Consultoria em Excel Avançado.



APRESENTAÇÃO

A Above Moçambique LDA é uma empresa regulada
pelo  Ministério  do  Trabalho,  que ministra  Formações
Profissionais  regulares  e  corporativas  nos  mais
diferentes  formatos  focada  sempre  no  resultado.

A  Above  Moçambique  tem  desenvolvido  nos  seus
últimos 5 anos de actividade projectos de formação e
consultor ia  para  empresas  e  inst i tuições  de
reconhecido mérito a nível nacional e internacional, tais
como:  Embaixada  dos  Estados  Unidos,  ANADARKO,
VODACOM, IPEME, APIEX, MISAU, MITRAB, MCSTEPT,
MINEC, BVM. HELVETAS, FHI360, entre outras.

Tem como principal diferencial a longa experiência dos
formadores,  instalações  apetrechadas,  o  recurso  a
material  audiovisual  de  alta  qualidade  bem  como
métodos  e  tecnologias  de  ensino  e  aprendizagem
ajustadas à realidade actual do país.

Dispomos de instalações de raíz, própria para formação
localizada na zona nobre da cidade de Maputo com
laboratórios  de  Informática  equipados  com  16
computadores,  laboratório  de  multimedia  e  sala  de
aulas teóricas

www.above.co.mz
geral@above.co.mz

Rua João Carlos Beirão
498

Maputo - Moçambique
+258 84 05 70 205



QUEM SOMOS
TransFormamos Pessoas

Visão
Ser uma instituição de ensino moderna e inovadora de
referência na área de educação, líder no seu segmento

Missão
Servir com excelência, por meio da edução formando
cidadãos éticos, inovadores, conscientes e compententes.

Valores
Apostamos numa relação duradoira de negócios através
de entrega de soluções que garantem a satisfação dos
nossos clientes e que refletem uma melhor relação
custo- benefício.



NOSSOS CLIENTES

Orgulhamo-nos de ter formado com alta qualidade até ao momento mais
de 2.000 Técnicos e profissionais nas mais diversas áreas de actuação em

Maputo, Tete e Nampula



WEBSITE	www.smartpm.co.za	|	EMAIL	info@smartpm.co.za	TELEPHONE	011	966	8146

Smart	PM	(Pty)	Ltd	|	Registration	Number	2012/027182/07	|	VAT	Number	4260262458

Date Quote	Number

From To

Tel Tel

Email Email

QTY DESCRIPTION UNIT	PRICE LINE	TOTAL

8 PRINCE2®	Foundation	&	Practitioner	Course	(5	Days) 14	860,00R										 118	880,00R								
In-house	at	client	specified	site.	|	Maputo
INCLUDES

		8	x	PRINCE2®	Foundation	Exam 2	470,00R	
		8	x	PRINCE2®	Practitioner	Exam 3	470,00R	

OPTIONAL	EXTRAS	(Described	on	page	2)

8 		8	x	Foundation	Pass	Insurance 199,00R					
0 		8	x	Practitioner	Pass	Insurance 1	990,00R		
8 		8	x	60	Days	Access	-	PRINCE2	Online 1	490,00R	
8 		8	x	Paper	Certificate 590,00R					

EXCLUDES

Flights	ex	CT	/	JHB	/	DUR

Agreeable	business	accommodation	including	breaksfast	and	dinner.

Local	Transport	to	and	from	training	centre	to	accommodation

Retun	Courier	for	training	materials SUB	TOTAL 118	880,00R								
VAT 16	643,20R										

TOTAL	DUE** 135	523,20R								

Account	Name Smart	PM	(Pty)	Ltd
Bank First	National	Bank
SWIFT FIRNZAJJ
Branch	Code 25	01	02
Account	# 6235	2856	995
Deposit	Reference Q4697

Rua	João	Carlos	Beirão	498

+258	844	500	264

SHOULD	BE	BORNE	BY	THE	PARTY	MAKING	PAYMENT

QUOTE

Quote	is	vald	for	60	days	and	is	based	on	the	number	of	delegates	indicated.
**	TOTAL	DUE	figure	above	indictive	of	the	funds	to	refect	in	our	account	prior	to	the	provision	of	service	nett

of	any	local	taxations,	levies	and	charges.	

KINDLY	NOTE	THAT	ALL	TRANSACTIONS	COSTS	ASSOCIATED
WITH	INTERNATIONAL	TRANSFERS	OR	CASH	DEPOSITS

Michael	Miranda
Above

miranda@above.co.mz

Q469712/07/2017

Smart	PM	(Pty)	Ltd
PostNet	Suite	145
Private	Bag	X0001

greg@smartpm.co.za

4420

011	966	8146

TRANSFORMAMOS PESSOAS

WWW.ABOVE.CO.MZ
GERAL@ABOVE.CO.MZ

RUA JOÃO CARLOS BEIRÃO 498
MAPUTO - MOÇAMBIQUE

+258 85 25 25 100


