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Próximos cursos
outubro – dezembro 2019

5 novembro   |   Carga horária: 7 horas   |   Formador: Paulo Reis

ADQF - Análise, Descrição e Qualificação de Funções
Objetivo Geral: Dotar os participantes de técnicas e métodos necessários a um adequado processo de análise e 
descrição de funções.

14 novembro   |   Carga horária: 7 horas   |   Formador: Pedro Caramez

Recrutar através do LinkedIn 
Objetivo Geral: Aumentar a capacidade de recrutamento e seleção de candidatos e dominar as técnicas mais 
avançadas de utilização do Linkedin, aumentando a taxa de captação e identificação de profissionais e melhorando, 
desta forma, a qualidade dos candidatos pré-selecionados à escala global.

8 outubro   |   Carga horária: 7 horas   |   Formador: Nuno Queiroz de Andrade

Preparação da Auditoria de Manutenção da Certificação 
de Entidades Formadoras 
Objetivo Geral: Organizar o processo de preparação para a auditoria de manutenção da certificação de entidade 
formadora. Promover boas práticas na gestão da formação de uma organização, melhorando a eficiência e a qualidade. 

17 outubro   |   Carga horária: 7 horas   |   Formador: Sónia P. Gonçalves

Como Conceber e Gerir um Plano de Comunicação Interna 
Objetivo Geral: Introduzir os eixos fundamentais da comunicação interna, formal ou informalmente, presente em todas as 
organizações.

30 e 31 outubro   |   Carga horária: 14 horas   |   Formador: Paulo Reis

A Gestão Administrativa dos Recursos Humanos
Objetivo Geral: Dotar os formandos de conhecimentos básicos sobre a gestão processual e administrativa na Gestão de 
Recursos Humanos e sua atualização com o enquadramento legal existente.
Dar a conhecer as principais alterações nos encargos que as empresas terão que suportar referentes ao Código 
Contributivo da Segurança Social em 2020. Dar a conhecer as regras na liquidação das: compensações, fundo de 
compensação de trabalho, mútuo acordo, benefícios e a flexibilidade e adaptabilidade nas empresas em 2020. Dar a 
conhecer as implicações mais recentes das alterações laborais e fiscais na GARH.
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As ações de formação realizam-se na Sede Nacional da APG: Avenida António Augusto de Aguiar, nº 106 - 7º  •  1050-019 Lisboa 
(frente ao "El Corte Inglès")

Tel.: 213 580 912 global@apg.pt
www.apg.pt

informações e inscrições Consulte a programação completa em www.apg.pt

3 dezembro   |   Carga horária: 7 horas   |   Formador: Paulo Reis

Cálculo e Processamento Salarial (Alterações 2019)
Objetivo Geral: Dar a conhecer as mais recentes alterações sobre as fórmulas de cálculo que devem ser utilizadas no 
apuramento dos bens adquiridos dos trabalhadores em 2019, as boas práticas do cálculo e processamento salarial 
baseadas nas mais recentes alterações legislativas sobre esta temática e executar o cálculo da remuneração/retribuição 
e dos bens adquiridos.

12 dezembro   |   Carga horária: 7 horas   |   Formador: Jorge Cunha

Métricas e Indicadores de Performance Digital 
Objetivo Geral: Dotar os participantes de competências para efetuar a medição da sua presença digital.

17 e 18 dezembro   |   Carga horária: 10,5 horas   |   Formador: Ana Coelho

Código do Trabalho e Segurança Social. Principais alterações 2019
Objetivo Geral: Analisar as recentes alterações ao Código do Trabalho e ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social (Proposta de Lei n.º 136/XIII) e o seu impacto nas organizações bem como 
compreender os novos conceitos que necessitam de ser implementados.

Nota
A APG reserva-se o direito de proceder a alterações de parte dos programas 
e/ou de formadores sempre que tal se justifique e por razões de força maior.
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