
 

 

  
 

Gestão Administrativa dos Recursos Humanos 
 
Curso Ministrado em Simulador Informático denominado Ambiente 
Empresarial 
 
 
 
Público-Alvo 
 
Contabilistas, Técnicos Oficiais de Contas, Profissionais responsáveis pelo processamento de 
salários ou quaisquer outros técnicos da área de gestão de recursos humanos. 
 
OBJECTIVOS 
 

• Permitir que os formandos compreendam a importância da Gestão dos Recursos 
Humanos nas organizações e a problemática associada ao processamento dos custos e 
suas implicações contabilístico-fiscais. 

• Referir a importância da Gestão de Recursos Humanos 
• Enumerar as principais funções da gestão de Recursos Humanos 
• Descrever os passos fundamentais a seguir para recrutamento e a selecção de pessoal 
• Descrever as técnicas de selecção fundamentais a seguir para a selecção de pessoal 
• Compreender a influência da avaliação de desempenho para a melhoria da qualitativa e 

quantitativa do trabalho 
• Compreender a importância das técnicas planos de carreira e sistemas de 

remunerações para contratar e manter o pessoal na empresa 
• Compreender a importãncia da formação presencial/online numa empresa 
• Referir a importância da higiene e segurança no trabalho ser implantada na empresa 

pelo empresário para contribuir para o bem estar do pessoal e para a melhoria da 
produtividade 

• Conhecer o processamento dos custos associados 
• Compreender o processo contabilístico fiscal. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
     1. Importância e funções da Gestão de Recursos Humanos 
     2. O Recrutamento 
     3. Selecção do Pessoal 
     4. Análise das cartas de apresentação, currículos, testes e entrevista de selecção 
     5. Avaliação de desempenho e planos de carreira 
     6. Sistemas de remunerações 
     7. Formação Profissional (tipos e técnicas) 
     8. Higiene e Segurança no Trabalho 
     9. O Processamento das remunerações e custos 
    10. O sistema de controlo de presença 
    11. As implicações contabilísticas 
    12. As implicações fiscais 
    13. As informações contabilísticas 
    14. O Balanço Social 



 

   
 

 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 
 
N.º de Horas: 40 – Formação Presencial com recurso a TIC 
Área de formação: 345 – Gestão e Administração 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 16 A 27 de Novembro de 2009 
Horário: 2ª a 6ª feira - 18h30 às 21h30  
Sábado (dia 21) -  10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00 
Local: Sala de formação da CCAH – A. Heroísmo 
 
Formadores 
 
Drª Maria Guilhermina Moniz e Dr. Mário Bessa 

 

  
 
Preço 
 
€200,00 por participante  
€ 90 para empresas associadas 
€ 80 para empresas associadas que efectuem o pagamento no acto da inscrição 
 
 

 


