
 
  

 
Aperfeiçoamento Prático de Empregados Administrativos 

 
 
Público-Alvo 

 
Administrativos, Secretárias(os), e pessoal Técnico-Profissional que exerça ou venha a exercer estas funções; 
Profissionais que pelas funções que exercem queiram adquirir novos conhecimentos ou melhorar o seu 
desempenho a nível profissional. 
 

OBJECTIVOS 

 

Desenvolver competências comportamentais e técnicas, de modo a melhorar quer as relações 
interpessoais, quer o desempenho técnico dos profissionais que exerçam funções administrativas 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Comunicação eficaz e relacionamento com pessoas 

 O que é a comunicação 

 Agentes da comunicação 

 Dicas para uma comunicação eficaz 

 Relacionamento com pessoas 

 

2. Atendimento ao Público e suas fases 

 O que é? 

 Para que serve? 

 Como fazer um atendimento com qualidade 

 Importância da imagem para o sucesso no atendimento 

 Saudação e despedida 

 Regras para um eficaz atendimento ao telefone 

 Técnicas para um atendimento excelente 

 Perfil de um profissional de qualidade 

 Normas e padrões de conduta 

 Comportamentos a evitar 

 

3. Tipos de Clientes e como lidar com eles 

 Caracterização 



   

 

 Tipo de acção a adoptar 

 

4. Reclamações e Sugestões 

 Objecções sinceras e não sinceras 

 Técnicas para ultrapassar as objecções 

 

5. Tratamento de Correspondência 

 Cartas 

 Ofícios 

 Informações, 

 Requerimentos 

 Declarações 

 Faxes  

 Mailings 

 Tratamento de correspondência 

 O arquivo 

 

6. O Currículo e a Entrevista 

 Como elaborar um currículo 

 Como preparar-se para uma entrevista 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 09 a 20 de Abril de 2012 
Horário: 18h00 às 21h00 
 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 



   

 

 
Formadora 

 
Dra. Marta Reis 
 
Licenciada em Psicologia Social e das organizações no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 
Empresa. 
Formadora Certificada. 
 
 

 

Observações 

Serão disponibilizadas quatro vagas para formandos que se queiram deslocar das Ilhas de São Jorge e 
Graciosa, a fim de realizar esta acção de formação profissional, com custos de deslocação financiados 
pelo programa Pro-Emprego. 
 
A realização dos cursos candidatos ao co-financiamento do programa Pro-Emprego, é condicionada 
pelas respectivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 

  

 
 

 

 


