
 
  

Técnicas de Secretariado e Arquivo 
 
 
Público-Alvo 

 
Pessoas responsáveis pelo secretariado, arquivo, apoio administrativo, técnicos administrativos e 
público em geral. 

 
OBJETIVOS GERAIS:  
 
Preparar os formandos para um desempenho eficiente das funções de Secretariado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
- As principais funções de um técnico de secretariado, 
- A importância do processo de Comunicação nesta função, 
- Fornecer os formandos os conceitos, conhecimentos, instrumentos, e práticas que lhes vai permitir 
uma gestão eficaz da documentação,  
- Saber estabelecer um conjunto de práticas que garantam a organização e preservação do arquivo 
- Organização da documentação utilizando as novas tecnologias. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1- Técnicas de Secretariado  
   • Funções de Secretariado, 
   • Perfil adequado, 
   • Comunicação e Gestão de Tempo, 
   • Automatização e organização do escritório. 
    
2- Arquivo 
   • Técnicas de arquivo: Os documentos e a correspondência, 
   • Organização de Processos, Normalização e Arquivo, 
   • Arquivos eletrónicos, 
   • Codificação/Sistema de classificação. 
 
3- Manual de Procedimentos Administrativos 
 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 12 – Formação Presencial 
Área de Formação: 346 - Secretariado e Trabalho Administrativo 
 

 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  29 de Setembro a 02 de Outubro de 2014 
Horário: 18H00 às 21H00 
 
 



   

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Expositivo – Utilização de meios visuais para despertar o interesse e aprendizagem dos formandos 

Ativo – Ativar os formandos para casos práticos 
 
 
Formadora 

Fabiana Amaral 
Licenciada em Psicologia pela Universidade Autónoma de Lisboa 
Formadora Certificada 
 
 
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de Formandos: 20 
 
Data limite de inscrição: 17 de Setembro de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 
 
 


