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ESPECIALIZAÇÃO
Gestão de Recursos Humanos - 100 horas
(NOTA: com base no Catálogo Nacional de Qualificações)

Coordenação Técnica
Rui Pedro Pena
Psicólogo da área do trabalho e das organizações, licenciou-se em 1996 na Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra. Especializou-se em gestão da formação e ajudou a AEP a desenvolver a
Metodologia de Planeamento de Projectos por Objectivos, utilizada em programas de formação-acção. Coordenou
estudos de diagnósticos de necessidades de formação e de avaliação da formação (alguns publicados) que
chegaram a ter reconhecimento público quanto ao mérito técnico e qualidade alcançada. Já coordenou projectos
formativos de dimensão nacional-sectorial. Também tem trabalhos publicados na área da liderança e exerce funções
de consultor especialista em desenvolvimento organizacional e gestão de recursos humanos.
Paulo André Guedes
Psicólogo da área do trabalho e das organizações, licenciou-se em 1998 na Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra. Trabalhou na área da avaliação psicológica e recrutamento e seleção. É PósGraduado em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do Minho. Tem exercido funções de Gestor de
Projetos em PME e Gestor da Formação e Consultor especialista em desenvolvimento organizacional e gestão de
recursos humanos.

Apresentação do Programa
O presente programa visa proporcionar o desenvolvimento das
competências chave para aceder a uma carreira na área da
gestão dos recursos humanos.
Esta formação é dirigida a empregados (requisito mínimo de
acesso: 12º ano completo), tendo em vista a ampliação da
empregabilidade dos participantes no programa.
O curso dará especial enfoque à Gestão de Recursos Humanos
nas PME e na consultoria especializada às PME.

Objectivos Gerais
Os objetivos a alcançar com a Especialização em Gestão de
Recursos Humanos, são os seguintes:

•

Qualificar ou reconverter ativos empregados a desenvolver
atividade enquanto profissionais liberais (Trabalhadores
Independentes)

•

“Afinar”/requalificar
as
competências
de
ativos
empregados
de
microempresas
e
trabalhadores
independentes de forma a acrescentarem valor à sua
capacidade de atuação na área de Gestão de Recursos
Humanos.

Objectivos Específicos
No final do curso, os/as participantes devem ser capazes de:
1.

Reconhecer as políticas de gestão técnica de Recursos
Humanos

2.

Organizar os processos de recrutamento, seleção, admissão
e avaliação dos Recursos Humanos

3.

Planificar a formação interna dos Recursos Humanos

4.

Executar procedimentos
Humanos

5.

Aplicar a legislação laboral na área da contratação geral do
trabalho

6.

Enquadrar as atividades de gestão da formação

7.

Planear, organizar, coordenar e avaliar uma ação ou um
projeto de formação, no seio de uma empresa ou
instituição

administrativos de

Recursos

Conteúdos Programáticos
PARTE I - Gestão Técnica de Recursos Humanos — 50 horas
(com base na UFCD 0612)

MÓDULO 1: Introdução à Gestão de Recursos Humanos — 3 horas
- Politicas de recursos humanos
- Planeamento e gestão previsional dos recursos humanos
- Formação Interna dos recursos humanos

MÓDULO 2: Técnicas de Gestão Recursos Humanos — 30 horas
- Análise e qualificação de funções
- Recrutamento e seleção
- Processos de admissão e manual de acolhimento
- Gestão e avaliação de desempenho

MÓDULO 3: Procedimentos Administrativos dos Recursos Humanos — 17 horas
- Bases de dados dos trabalhadores
- Registos dos contratos de trabalho
- Arquivos e registos na gestão de recursos humanos
- Regulamentos internos
- Remunerações e incentivos - cálculo de vencimentos
- Modelos e mapas utilizados na gestão de recursos humanos (horário de trabalho, mapas de férias e outros)
- Balanço Social

PARTE II - Função Pessoal - Legislação Laboral — 25 horas
(com base na UFCD 0674)

MÓDULO 4: Função Pessoal — 3 horas
- Conceito, objetivos, tarefas e interação entre pessoal e organização

MÓDULO 5: Direito do Trabalho — 17 horas
- Conceito e princípios gerais
- Direitos e deveres das partes

MÓDULO 6: Contrato de Trabalho — 6 horas
- Elementos essenciais a um contrato
- Formas de cessação
- Condições de celebração e caducidade do contrato de trabalho a termo
- Duração e organização do tempo de trabalho: férias e faltas
- Vicissitudes contratuais

PARTE III – Planeamento e Gestão da Formação — 25 horas
(com base na UFCD 5439)

MÓDULO 7: Planear projetos formativos — 5 horas
- As implicações da regulamentação laboral na formação profissional – direitos e deveres dos trabalhadores e entidades patronais

MÓDULO 8: Sistema de certificação de entidades formadoras — 3 horas
- Entidades relevantes no sistema de formação profissional
- O sistema de certificação de entidades formadoras

MÓDULO 9: Gerir projetos formativos — 17 horas
- Os sistemas de formação e educação
- Definição de objetivos da formação
- Levantamento e diagnóstico de necessidades de formação
- O Plano de Formação – Estruturação do plano de formação e a participação dos representantes dos trabalhadores
- Orçamentação e obtenção de financiamento
- Implementação e gestão do projeto formativo
- Avaliação da formação

Equipa de formadores
Formadores especializados em Gestão de Recursos Humanos que
trabalham há vários anos com o Centro de Formação Avançada
Comenius e que estão a trabalhar no mercado, integrados em
Departamentos de Recursos Humanos de Empresas ou como
consultores especialistas.

João Vaz

Jurista, especialista em Código de Trabalho e Código de
Contratação Pública.

Sónia Soares

Licenciada em Gestão de Recursos Humanos e consultora
em GRH.

Rui Pedro Pena

Licenciado em Psicologia e especialista em Gestão da
Formação.

Cristiano Dias da Silva

Licenciado
em
Psicologia
e
especialista
em
Desenvolvimento de Recursos Humanos e Liderança.

Mónica Óvaia

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Economia.
Técnica de Gestão de Recursos Humanos em contexto
empresarial.

Paulo André Guedes

Licenciado em Psicologia e especialista em Recrutamento
e Seleção.

Entidade certificadora
Rui Pena & Associados (http://www.ruipena.pt)
Entidade Formadora Certificada pela DGERT, especialista em
estudos de psicossociologia e consultora para a Certificação
DGERT.

Entidades cofinanciadoras

Edições previstas para 2017
EDIÇÃO — PORTO
DATAS: inicio a 24 outubro
HORÁRIO: 3as (14h-18h e 19h-22h)
EDIÇÃO — VISEU
DATAS: a definir
HORÁRIO: a definir
EDIÇÃO — COIMBRA
DATAS: inicio a 22 setembro
HORÁRIO: 6as (19h-22h) e Sáb. (09h-13h e 14h-17h)
EDIÇÃO — AVEIRO
DATAS: inicio a 29 setembro
HORÁRIO: 6as (19h-22h) e Sáb. (09h-13h e 14h-17h)

Preço

Cofinanciado por:

Inscrições
As inscrições encontram-se abertas, devendo
preencher a ficha de inscrição a que se pode
aceder através do site www.e-comenius.com. Os
dados
complementares
serão
requeridos
posteriormente via email.

Mais informações
Rua D. João I, 123, 4450 – 164 Matosinhos | Telefone: 225 091 225
email: info@e-comenius.com

