
GESTãO ESTRATéGICA DE RECURSOS HUMANOS
O essencial da gestão de pessoas nas organizações

Duração: 2.5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Técnicos de Recursos humanos com necessidade de
desenvolvimento de uma visão global sobre a função.
Gestores que pretendam criar ou profissionalizar a Gestão
de Recursos Humanos nas suas empresas.

Referência: 655
Preço: 1.050,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes estarão aptos
a:Compreender e integrar o papel da Gestão de Recursos Humanos
na criação de valor para seus negócios;
Compreender a natureza e o impacto das competências-chave que
deverão desenvolver para o exercício bem-sucedido da função do
Gestor de Recursos Humano;
Conhecer e compreender os objetivos e aspetos críticos de cada
subsistema de Gestão de Recursos Humanos, assim como as suas
relações de interdependência.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:Alternância entre exposições teóricas e exercícios
práticos – individuais e em grupo;
Análise de casos em subgrupos;
Debates dirigidos com participação ativa do grupo;
Simulações de situações representativas do contexto profissional.

 BEST  Gerir os Recursos Humanos de uma organização é uma missão que implica uma abordagem integrada de aspetos estratégicos,
operacionais e de controlo.

Este curso de formação permite uma visão global sobre todas as dimensões da Gestão de Recursos Humanos nas organizações,
permitindo ao participante o desenvolvimento de conhecimentos em aspetos como:

o papel da Gestão Estratégica de Recursos Humanos na medição do valor da empresa;
as competências-chave do Gestor de Recursos Humanos;
os subsistemas ou processos técnicos vistos per si e na sua interdependência.

Programa

Compreender a evolução histórica da função Recursos Humanos na gestão de empresas

Gestão administrativa de pessoal – domínio da mão-de-obra intensiva.
Gestão técnica de recursos humanos – domínio do capital financeiro.
Gestão estratégica de capital humano:

Medição do valor das organizações na era Beyond Knowledge – a primazia do intangível;
Os desafios lançados pela “Geração Millenium” – a lógica do “consumidor” entra nas organizações.

Desenvolver a gestão estratégica de Recursos Humanos

Alinhamento com estratégia da empresa: impacto da estratégia de negócio sobre a gestão do capital humano.
Definir a estratégia de capital humano: missão, políticas e objetivos estratégicos.

A função HR Business Partner enquanto consultor interno das organizações

Enquadramento organizacional.
Propósito e papéis fundamentais.
Competências Críticas..



Compreender e responder às expectativas e aos critérios de satisfação dos “clientes” da função Gestão de
Recursos Humanos

Identificar os clientes e as suas expectativas relativamente à função gestão do capital humano.
Definir os critérios de satisfação dos clientes face à função gestão do capital humano.
Fazer o marketing interno de RH – demonstrar o valor acrescentado e apresentar resultados aos clientes internos.

Desenvolver e integrar os subsistemas de Gestão de Recursos Humanos – as operações de GCH

Sistema integrado de gestão de recursos humanos:
Modelo de interdependência dos processos;
Aplicação dos subsistemas à missão da GCH – identificar e diferenciar, atrair, desenvolver, reter o capital humano.

Objetivos e aspetos críticos de cada subsistema:
Análise, descrição e qualificação de funções;
Sistema de gestão por competências;
Sistema de recrutamento, seleção e integração de colaboradores;
Sistema de gestão da formação e desenvolvimento de colaboradores;
Sistema de gestão de desempenho;
Sistema de gestão de carreiras;
Sistema de remunerações e benefícios;
Sistema de informação de Capital Humano.

Pontos Fortes

Formação através de uma abordagem a princípios fundamentais da GRH, este curso fornece:
Visão integrada da GRH sob duas perspetivas: integração na estratégia de negócio e dos diferentes subsistemas de GRH;
Benchmarking de boas práticas que permitem aos participantes ganhar capacidade crítica e de intervenção nas suas
organizações.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/655

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 655

Lisboa

21 Nov - 23 Nov 2018

Porto

03 Dez - 05 Dez 2018



AVALIAçãO E GESTãO DE DESEMPENHO
Alinhar desempenhos, construir compromissos e potenciar resultados

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores de topo responsáveis pela
gestão estratégica, gestão de operações e gestão de equipas.
Gestores e Técnicos de Recursos Humanos.
Gestores e Controllers de Planeamento e Controlo de Gestão.

Referência: 013
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:integrar a relevância e impactos da Avaliação e Gestão
do Desempenho na gestão da organização;
compreender a inevitabilidade da integração das diferentes
dimensões da performance organizacional;
participar ativamente na conceção, implementação e
operacionalização de um Sistema de Avaliação e Gestão de
Desempenho.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:alternância entre exposições teóricas e
exercícios práticos – individuais e em grupo;
análise de casos em subgrupos;
debates dirigidos com participação ativa do grupo;
simulações de situações representativas do contexto profissional.

Gerir desempenho é muito mais do que definir objetivos e avaliar resultados.
O sistema de avaliação e gestão de desempenho representa um instrumento vital na integração da estratégia com as operações e na
integração da performance organizacional com a performance individual.

Com esta perspetiva em mente, neste curso abordamos os sistemas de avaliação e gestão de desempenho na perspetiva:

dos seus requisitos de sucesso;
da sua conceção e implementação;
da sua operacionalização.

Programa

Integrar a avaliação e gestão de desempenho como um instrumento indispensável à gestão da organização

A importância da avaliação e gestão de desempenho para a organização.
A importância da avaliação e gestão de desempenho para os colaboradores.
A ligação da avaliação e gestão de desempenho com os subsistemas de gestão de recursos humanos.
Fazer o diagnóstico das práticas e das expectativas.

Conceber um sistema de avaliação e gestão de desempenho (SAGD)

Princípios e pressupostos orientadores de um SAGD.
As dimensões de performance numa organização:

performance estratégica;
performance operacional;
performance individual.

Principais componentes do SAGD:
processo;
intervenientes e responsabilidades;
instrumentos de monitorização e avaliação;
sistemas de Informação.



Gestão por objetivos: o “centro” de um SAGD:
alinhamento e desdobramento de objetivos;
indicadores e métricas;
fixação de objetivos: princípios e metodologias;
monitorização e acompanhamento de resultados: a gestão da ação.

Dominar a avaliação e gestão do desempenho individual

Avaliação, gestão e desenvolvimento de competências.
A definição e negociação de objetivos:

o estabelecimento de compromisso entre chefia e colaborador.
As entrevistas de avaliação e gestão de desempenho.
A formação dos avaliadores.

Implementar um sistema de avaliação e gestão de desempenho

As etapas da implementação do sistema.
A campanha de divulgação.
A gestão da mudança.
O Sistema piloto – ano zero.
As correções e os ajustamentos.

Pontos Fortes

Visão integrada da gestão da performance organizacional – integra avaliação dos resultados organizacionais com resultados
individuais (funções e competências);
Cria uma ligação firme entre aspetos a montante do sistema (definição de objetivos) e a jusante do sistema (desenvolvimento
de competências);
Fornece princípios e ferramentas práticas facilmente acopláveis aos SAGD das empresas dos participantes.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/013

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 013

Porto

05 Nov - 06 Nov 2018



GESTãO DA FORMAçãO
Transformar a Função Formação num mundo em acelerada mudança

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Técnicos de RH;
Gestores da Formação;
Gestores de RH;
Lideres com orientação para o desenvolvimento de competências
das equipas como fator crítico na obtenção de resultados.

Referência: 1143
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Reconhecer a dimensão e velocidade das
transformações em curso no mundo corporativo;
Identificar e maximizar as oportunidades de transformação da
função Formação e Desenvolvimento;
Desenvolver novas abordagens metodológicas de gestão da
formação que potenciam o seu impacto nos resultados individuais
e organizacionais.

Métodos: Neste curso utilizamos uma pedagogia ativa baseada em
estudos de caso, exercícios, debates e partilha de experiências.
Os participantes têm ainda a possibilidade de validar os seus
processos de gestão da formação, através da prática de
benchmarking e de reflexões individuais e de grupo.

 BEST  A pressão sobre a eficácia da atividade de formação e desenvolvimento nas organizações continua a intensificar-se. Avanços
tecnológicos, alterações demográficas e um constante aumento da pressão competitiva estão a provocar uma necessidade premente
de atualização de competências das pessoas e a gerar uma disrupção nos modelos de formação corporativa.

A dimensão e a velocidade das transformações atuais, na sociedade em geral e no mundo dos negócios em particular, pressionam as
empresas a desenvolver novos dispositivos de formação e a promover uma cultura de aprendizagem continua.

Neste quadro, a Função Formação e Desenvolvimento enfrenta desafios de transformação que a obrigam a alterar o seu
posicionamento na organização, o seu papel no próprio processo de desenvolvimento das pessoas e dos dispositivos que desenha e
implementa para provocar a mudança.

Neste curso olhamos para esses desafios como alavancas mobilizadoras da transformação, fornecemos orientação sobre fatores
determinantes para o sucesso e praticamos novas abordagens metodológicas potenciadoras da sua eficácia e do seu impacto na
performance das pessoas e dos negócios.

Programa

A transformação da Função Formação num mundo em acelerada transformação

A Evolução da Função Formação  nas organizações.
As tendências evolutivas na gestão das pessoas: novos desafios  colocados à Função Formação.
Os desafios particulares colocados pela chegada do “colaborador - consumidor” às organizações.
Os “novos” papéis da formação  nas organizações:

consolidar a cultura e valores organizacionais;
promover o engagement  dos colaboradores;
garantir impacto real na performance  e resultados das pessoas e do negócio.

Fatores Críticos de Sucesso da “nova” Função Formação

Posicionamento L&D Business Partner: liderar a transformação organizacional com foco estratégico.
Transitar do papel “Dono do Processo” para o papel “Catalisador dos Processos”.
Liderar a construção de uma cadeia de compromissos internos  e externos face à estratégia de Formação e Desenvolvimento.
Competências Criticas do Gestor de Formação e Desenvolvimento para liderar o processo de transformação.



Reinventar as estratégias e modalidades de formação e desenvolvimento - foco na Performance e no
Engagement

As dimensões da mudança sobre as quais intervir: conhecimento, atitude e comportamento.
O referencial 70:20:10: a abordagem que apoia a transformação da formação e do desenvolvimento organizacional:

O que significa a fórmula 70:20:10?
Uma abordagem de desenvolvimento que explora 100% do potencial de aprendizagem de cada individuo, equipa e
organização;
Integração da mudança onde ela verdadeiramente tem que acontecer: no contexto real do trabalho;
Um modelo que evidencia o impacto que as áreas de L&D e GRH têm nos resultados da organização.

Dispositivos e modalidades 70.
Dispositivos e modalidades 20.
Dispositivos e modalidades 10.
70:20:10 Blended Learning: mais do que a simples combinação de modalidades, uma abordagem verdadeiramente integrada.

Apoiar, Medir e Comunicar o Impacto da Formação nos resultados das pessoas e dos negócios

Follow-up estruturado: apoiar a mudança de comportamentos no contexto real de trabalho.
Transferência da formação: garantir a passagem do saber para o saber fazer.
Medir os resultados dos processos de formação e desenvolvimento:

Desenhar o mapa de impactos da formação;
Medir o impacto no desempenho do colaborador;

Medir o impacto nos resultados do negócio;
Comunicar o contributo e o impacto da formação aos diferentes stakeholders internos e externos.

Pontos Fortes

Abordagem centrada no alinhamento e medição dos resultados da formação à luz dos resultados organizacionais;
Atividade formativa vista como um compromisso de toda a organização e não como propriedade da DRH;
Treino de desenvolvimento e aplicação de metodologias e dispositivos de ultima geração que transformam a prática e a eficácia
da formação.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1143

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1143

Porto

07 Nov - 08 Nov 2018



FORMAçãO PEDAGóGICA INICIAL DE FORMADORES
Desenvolver as suas competências pedagógicas

Duração: 6 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Todos os que pretendam desenvolver e/ou reforçar os
seus conhecimentos e competências pedagógicas para realizar
ações de formação para adultos.
De acordo com a Portaria nº 214/2011 de 30 de Maio, associados
ao nível de qualificação escolar:deve ter preferencialmente uma
qualificação de nível superior;
não pode ter qualificações inferiores ao 9º ano de escolaridade.

Referência: 594B
Preço: 650,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Objetivo Global:Adquirir, atualizar e aperfeiçoar as
competências pedagógicas transferíveis para a prática no seu
papel de formador.
Objetivos Especificos:Avaliar o perfil de formador face ao contexto
geral da Formação Profissional em Portugal
1.1 Caracterizar os contextos/sistemas da Formação Profissional
em Portugal.1.2 Distinguir as competências exigíveis ao formador
em função dos sistemas em que intervém.1.3 Adotar uma
perspetiva de autoavaliação relativamente à sua prática.Preparar,
dinamizar e avaliar unidades de formação
2.1 Planificar unidades de formação tendo como base as
orientações do plano de formação.2.2 Formular adequadamente os
objetivos pedagógicos orientadores da atividade formativa.2.3
Conceber e aplicar uma metodologia adequada aos objetivos, aos
públicos-alvo e ao contexto da formação.2.4 Desenvolver um
dispositivo e avaliação das aprendizagens útil à sua prática
pedagógica.2.5 Utilizar e conceber de forma adequada os recursos
didáticos e multimédia na formação, em função da estratégia
pedagógica adotada.2.6 Adequar o processo de aprendizagem à
especificidade do individuo adulto.2.7 Desenvolver uma relação
pedagógica eficaz e produtiva em função do grupo de
formação.Refletir sobre os sistemas de formação
3.1 Desenvolver uma análise construtiva que possa contribuir para
a melhoria dos sistemas de formação, ao nível técnico-pedagógico
e/ou organizacional.Estabelecer uma relação pedagógica
diferenciada, dinâmica e eficaz, de forma a favorecer a aquisição
de conhecimentos e competências, desenvolvimento de atitudes e
comportamentos adequados ao desempenho profissional.

Métodos: Ao longo da formação os formandos poderão testar as
diferentes modalidades pedagógicas e complementarmente refletir
sobre os aspetos teóricos e metodológicos trabalhados.
Cada formando elaborará um Plano de Desenvolvimento (a partir
do feedback da autoscopia inicial) que orientará a sua progressão
ao longo da formação.
Cada módulo contemplará atividades práticas: momentos de
reflexão individuais e em subgrupos; estudos de caso; jogos
pedagógicos e role-plays para treino e desenvolvimento das várias
competências. As atividades serão antecedidas de breves
exposições de enquadramento e de síntese dos principais aspetos
a reter.
Os formandos irão construindo um projeto formativo, no âmbito da
sua área de competências, que animarão na fase final (simulação
final).

Formar formadores é contribuir para a aprendizagem contínua das pessoas e o desenvolvimento das organizações.



A Cegoc orgulha-se de ter um contributo importante no domínio da Formação Pedagógica Inicial e Contínua de Formadores
contabilizando, nos últimos 10 anos, cerca de 2500 formandos na área da formação inicial de formadores, distribuídos em cerca de
200 grupos de várias empresas em formato presencial e ou blended.

Tratando-se de um ciclo de formação homologado pelo IEFP, os  participantes, após a ação, com o CERTIFICADO CEGOC DE
FORMADOR,  poderão requerer junto  daquela entidade o CERTIFICADO DE COMPETÊNCIAS  PEDAGÓGICAS, requisito fundamental para
o exercício da atividade de  formador.

Programa

O programa do curso é o mencionado no referencial do IEFP para a Certificação de Competências Pedagógicas (CCP).

O curso tem a duração de 90h: 3 sessões presenciais (42h: 2+2+2 dias) e 48h online.

Em todos os módulos haverá uma sessão síncrona, presencial ou online.

Este curso também está homologado na Modalidade Totalmente Presencial.

Módulo 1 - Formador: Sistema, contextos e perfil

Sessão síncrona | 6h on-line | 4h presencial

1.1 – Formador: Contextos de Intervenção (6h on-line)
1.2 - Aprendizagem, Criatividade e Empreendedorismo (4h presencial)

Módulo 2 - Simulação pedagógica inicial

Sessão síncrona | 10h presencial

2.1 – Preparação e Concretização das Simulações(4h presencial)
2.2 - Análise e Projeto de Melhoria (6h presencial)

Módulo 3 – Recursos didáticos e multimédia

Sessão síncrona | 10h on-line

3.1 – Exploração de Recursos Didáticos (4h on-line)
3.2 - Construção de Apresentações Multimédia (6h on-line)

Módulo 4 - Plataformas colaborativas e de aprendizagem

Sessão síncrona | 10h on-line

4.1 – Plataformas: Finalidades e Funcionalidades (4h on-line)
4.2 - Comunidades Virtuais de Aprendizagem (6h on-line)

Módulo 5 – Comunicação e dinamização de grupos em formação

Sessão síncrona | 6h on-line | 4h presencial

5.1 – Comunicação e Comportamento Relacional (6h on-line)
5.2 - Diversidade no Contexto da Formação (4h presencial)

Módulo 6 – Metodologias e estratégias pedagógicas

Sessão síncrona | 10h presencial

6.1 – Métodos e Técnicas Pedagógicas (6h presencial)
6.2 - Pedagogia e Aprendizagem Inclusiva e Diferenciada (4h presencial)

Módulo 7 – Operacionalização da formação: do plano à ação

Sessão síncrona | 10h on-line



7.1 – Competências e Objetivos Operacionais (4h on-line)
7.2 - Desenho do Processo de Formação Aprendizagem (6h on-line)

Módulo 8 – Avaliação da formação e das aprendizagens

Sessão síncrona | 6h on-line | 4h presencial

8.1 – Avaliação Quantitativa e Qualitativa (6h on-line)
8.2 - Avaliação: da Formação ao Contexto de Trabalho (4h presencial)

Módulo 9 – Simulação pedagógica final

Sessão síncrona | 10h presencial

9.1 – Preparação e Concretização das Simulações (4h presencial)
9.2 - Análise e Prospetiva Técnico-Pedagógica (6h presencial)

Advantages

OBTER A CERTIFICAÇÃO utilizando apenas 42 horas presenciais, o restante é realizado à distância com uma gestão do tempo
pessoal.
TREINO E DESENVOLVIMENTO efetivo das competências pedagógicas.
ACOMPANHAMENTO PERMANENTE da equipa de tutoria. Equipa de formadores com vasta experiência na área.
BOAS REFERÊNCIAS dos clientes que connosco trabalharam.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/594B

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 594B

Porto

11 Mar - 14 Mai 2019 18 Set - 22 Nov 2019

Lisboa

01 Abr - 04 Jun 2019 09 Out - 13 Dez 2019



FERRAMENTAS DIGITAIS EM FORMAçãO
O potencial pedagógico das ferramentas digitais

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores de Formação;
Todos os formadores e outros profissionais de educação que
procuram novas ferramentas e métodos que potenciem o sucesso
pedagógico.

Referência: 1142
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes
deverão:Compreender o potencial pedagógico das ferramentas
digitais para além da modalidade formativa;
Integrar nos percursos de formação ferramentas digitais
facilitadoras do processo e da aprendizagem (formal e informal);
Desenvolver atividades formativas com recurso a ferramentas
digitais, adaptando-as às necessidades de desenvolvimento dos
participantes.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:Exercícios práticos – individuais e em grupo;
Debates e partilha de experiências;
Exercícios para treino.

A evolução digital tem um impacto notório e significativo nas nossas vidas e a forma como aprendemos não é exceção.

Para além do conhecimento das diferentes ferramentas digitais, os participantes serão capazes de desenvolver e aplicar atividades
com recurso a essas ferramentas, adequando-as às necessidades de desenvolvimento do seus formandos.

Programa

Atualizar conceitos essenciais no domínio da pedagogia e da conceção da formação

O referncial 70:20:10 – refletir sobre os processos de aprendizagem.
Os principais fatores e as condições facilitadoras da aprendizagem.
Os métodos e técnicas de organização e planeamento da formação: presencial e/ou à distância.

Enquadrar a utilidade pedagógica das ferramentas digitais para a otimização dos processos de
aprendizagem

O impacto das ferramentas digitais no processo de formação e aprendizagem.
O valor educacional das ferramentas digitais.
Os contributos da neurociência.
Os desafios à conceção dos dispositivos pedagógicos.

Integrar o digital na fase de planeamento da formação independentemente da modalidade formativa

As tecnologias digitais de comunicação e informação, disponíveis na Web 2.0.
As condições para o sucesso da escolha e utilização das ferramentas.
O objetivo /propósito das ferramentas digitais na aprendizagem: ferramentas de pesquisa, organização, colaboração, partilha e
discussão, avaliação e edição.

Utilizar ferramentas digitais para dinamizar o processo de aprendizagem

A importância de considerar o formando enquanto ator central do processo.
Selecionar e adequar as ferramentas à estratégia pedagógica adotada.
Valorizar o trabalho colaborativo: integração em comunidades virtuais de aprendizagem (blogues, fóruns de debate,
plataformas…).



As ferramentas de comunicação síncronas (chat, videoconferência) e assíncronas (fóruns, webmail).
As ferramentas digitais na formação em sala.

Avaliar e monitorizar dispositivos de formação que integram ferramentas digitais

Definir critérios de avaliação.
Criar instrumentos de avaliação online.
Regular e manter a dinâmica pedagógica.

Pontos Fortes

Integrar novas ferramentas e práticas no seu quotidiano como profissional de formação e educação;
Treino e desenvolvimento efetivo de competências.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1142

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1142

Porto

19 Nov - 20 Nov 2018 16 Mai - 17 Mai 2019 18 Nov - 19 Nov 2019

Lisboa

26 Nov - 27 Nov 2018 20 Mai - 21 Mai 2019 25 Nov - 26 Nov 2019



70:20:10 EXPERT PROGRAMME
O futuro dos profissionais de formação e desenvolvimento já chegou!

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais de Recursos Humanos e das áreas de
Formação & Desenvolvimento que pretendam realizar a transição
para o referencial 70:20:10.
Gestores de formação e desenvolvimento responsáveis pela
aprendizagem organizacional.
Consultores envolvidos na capacitação e desenvolvimento de
pessoas.

Referência: 1170
Preço: 2.500,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Em apenas 6 meses, torne-se um Expert 70:20:10 em
cada um dos cinco novos papéis do profissional de formação e
desenvolvimento.
Obtenha um retorno imediato do seu investimento no programa,
desenvolvendo um business case real e impactante para a sua
organização.
Contribua para o sucesso da sua organização transformando o
perfil do seu departamento de formação e desenvolvimento.
Realize insights únicos ao trabalhar e aprender de acordo com o
referencial 70:20:10
Acrescente competências novas e relevantes para o seu
desempenho enquanto profissional de L&D.
Obtenha uma certificação reconhecida internacionalmente após a
apresentação do seu case study.

Métodos: No início do programa todos os participantes recebem um
exemplar do livro “70:20:10 towards 100% performance” e acesso
à comunidade online de apoio à performance.
Sessão introdutória online síncrona liderada por Charles Jennings.
2 Workshops de 2 dias e meio com especialistas mundiais (35
horas de formação), para adequação das práticas do departamento
de Recursos Humanos e de L&D ao referencial 70:20:10.
Trabalhos em grupo e desenho de soluções reais, estruturadas no
referencial 70:20:10 desenvolvido por Charles Jennings, Jos Arets e
Vivian Heijnen.
Utilização ativa do livro “70:20:10 towards 100% performance” no
qual todo o programa é baseado.
Construção de um case study da sua própria organização como
base de exploração do referencial 70:20:10.
Utilização de ferramentas e soluções “70” e “20” online, visando a
implementação das 5 novas competências dos responsáveis de
L&D.
Programa de desenvolvimento profissional com duração de 6
meses no seu local de trabalho.
Suporte online, comunidade e consultoria.

 BEST  Ninguém pode ignorar as mudanças estruturais que estão a acontecer no mundo e no mercado de trabalho: novas tecnologias
e serviços, novas formas de comunicar e trabalhar colaborativamente, clientes e colaboradores com novas expectativas e novas
ambições.

Estes são desafios incontornáveis que nos obrigam a pensar e agir de forma diferente.

Mais do que nunca, os responsáveis de desenvolvimento tem de acompanhar a mudança, dando apoio e suporte à aprendizagem e à
melhoria constante da performance das pessoas. Em todo o mundo, os profissionais de L&D (Learning & Development) estão a adotar
o referencial 70:20:10 para expandir a gama de serviços que oferecem aos seus business partners e para aumentar o seu impacto nos
resultados das suas organizações, assegurando que a aprendizagem e a performance acompanham as exigências e a velocidade dos
negócios.



Num mundo em constante mudança, o referencial 70:20:10 está a criar um novo futuro para os responsáveis de formação e
desenvolvimento, contribuindo para que esta função reforce a sua relevância para a performance das organizações.

Programa

Sessão introdutória liderada por Vivian Heijnen.
Trabalho prático nos seus próprios projetos com apoio online (acompanhamento do case study, micro-learning,comunidade de
prática e consultoria).
2 Workshops de 2 dias e meio que incluem sessões interativas baseadas em experiências práticas, fornecendo a oportunidade
de experimentar e receber feedback de especialistas e pares.

Tópicos centrais do Workshop 1: Performance Detective, Performance Tracker, Game Changer (parte 1).
Tópicos centrais do Workshop 2: Performance Architect, Performance Master Builder, Game Changer (parte 2).

Programa de desenvolvimento profissional com duração de 6 meses no seu local de trabalho.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1170

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1170

Lisboa

18 Fev - 16 Set 2019 20 Set - 17 Abr 2020



PRATICAR A ENTREVISTA DE SELEçãO
Dominar a técnica de avaliação de competências e potencial

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: O curso Praticar a entrevista de seleção é dirigido
a:gestores responsáveis pela seleção de colaboradores para as
suas equipas;
técnicos e Especialistas de recursos humanos com intervenção na
área de recrutamento e seleção.

Referência: 336
Preço: 900,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Com o curso Praticar a entrevista de seleção
poderá:Identificar perfis de requisitos;
Aprofundar percursos profissionais;
Diagnosticar motivações;
Conduzir entrevistas de seleção;
Interpretar a informação recolhida no decurso da entrevista.

Métodos: A orientação do curso fará apelo a uma pedagogia ativa
baseada em:situações reais inspiradas nas necessidades colocadas
pelos participantes;
análise de casos em subgrupos;
debates dirigidos com participação ativa do grupo;
simulações com análise em vídeo.

Entrevistar implica muito mais do que intuição e bom senso.
Esta atividade crítica, pela sua importância e pela sua dificuldade, constitui um momento chave para uma seleção eficaz.

O curso praticar a entrevista de seleção permite-lhe dominar as técnicas de entrevista, fundamentais para validar competências e
avaliar o potencial.

Programa

Identificar os requisitos necessários à preparação da entrevista de seleção

Conhecer os aspetos críticos das funções.
Identificar necessidades atuais e futuras.
Saber identificar perfis de requisitos.
Conhecer os principais erros associados ao improviso.
Conhecer as vantagens e limitações da entrevista enquanto instrumento de avaliação.

Avaliar com recurso à entrevista

Conhecer as principais etapas e objetivos da entrevista de seleção.
Saber formular perguntas, que permitam validar competências e avaliar o potencial.
Analisar motivações e expectativas dos candidatos.
Reconhecer a adequação entre as competências definidas e os comportamentos manifestados durante a entrevista.
Saber diferenciar no candidato a imagem e a realidade.

Reconhecer o papel do entrevistador na gestão da interação

A importância do comportamento do entrevistador na concretização dos objetivos da entrevista.
Atuar de forma empática, mas firme.
Adotar uma postura facilitadora da comunicação com o avaliado.
Saber ultrapassar a subjetividade inerente à condição humana.

Apresentar os resultados de forma objetiva e completa

Saber analisar a informação recolhida e utilizá-la na tomada de decisão.



Conhecer os principais erros de avaliação.

Simular entrevistas de Seleção

 

Advantages

Treino de competências individuais de domínio da entrevista.

Visão que integra a entrevista num processo mais amplo:
a montante, os aspetos críticos da sua preparação;
 a jusante, a elaboração e apresentação de informação de avaliação.



Tel. 213 303 166
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Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 336

Lisboa

06 Dez - 07 Dez 2018



CóDIGO DO TRABALHO
A Legislação Laboral ao serviço de Gestão

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Técnicos de Recursos Humanos, Diretores
Financeiros, empresários, que pretendam conhecer os mecanismos
legais que o código do trabalho contempla.

Referência: 544
Preço: 990,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os Participantes deverão ser
capazes de:Conhecer e compreender o que distingue uma relação
laboral de outras relações de trabalho. Exemplificação de
diferentes relações laborais;
Enumerar e compreender o alcance dos direitos e deveres da
Entidade Empregadora e do Trabalhador;
Enumerar os vários tipos de contratos de trabalho e regimes
específicos;
Conhecer os Conceitos relacionados com tempo de trabalho, como
o Período Normal de trabalho, horário de trabalho, banco de horas,
adaptabilidade, entre outros;
Enumerar tipos de flexibilidade laboral e regimes legais previstos
existentes na lei laboral portuguesa para melhor gestão do tempo
laboral;
Determinar tipos de faltas e respetivas consequências na
prestação laboral;
Conhecer o regime de ausências a título de férias e feriados bem
como as licenças laborais;
Conhecer os conceitos de categoria e função, distinguindo-os;
Enumerar regras legais sobre a categoria designadamente
conceitos como mobilidade funcional;
Enumerar as formas de cessação do contrato de trabalho;
Identificar quando e como se aplicam as diversas formas de
cessação do contrato de trabalho;
Conhecer os procedimentos necessários à cessação do contrato de
trabalho pela entidade empregadora e pelo Trabalhador;
Enumerar e conhecer alternativas à cessação do contrato de
trabalho;
Determinar as consequências práticas e antecipar as medidas
adequadas a uma equilibrada gestão de recursos humanos.

Métodos: Exposição temática;
Exemplos práticos/Case Studies;
Análise e discussão de situações apresentadas pelos participantes.

 BEST  O conhecimento do código do trabalho, a identificação dos seus princípios e regras basilares nas quais assenta, o início,
vigência e cessação do contrato de trabalho passando pelo inestimável conhecimento da organização racional e inteligente dos
tempos de trabalho, são hoje ferramentas imprescindíveis e competências absolutamente necessárias.

A aplicação criteriosa e imaginativa das soluções legais, hoje múltiplas e variadas, são recursos essenciais para distinguir a sua
empresa pela qualidade do relacionamento humano, do nível da sua competência e da racionalidade dos seus procedimentos.

Tais as propostas e objetivos do curso de formação Código do trabalho:

prático, formativo e informativo;
sobre o mundo da legislação laboral.



Programa

Natureza do Contrato de Trabalho

Noção e elementos essenciais de Contrato de Trabalho.
Figuras Afins do Contrato de Trabalho:

Contrato de Prestação de Serviços;
Contrato de Agência;
Contrato de mandato;
Contratos Equiparados.

Legislação Aplicável: Código de Trabalho, Instrumentos de Regulamentação Coletiva e Regulamento Interno.

Formação do Contrato de Trabalho

Capacidade e legitimidade.
Promessa de Contrato de Trabalho.
Período Experimental.
Cláusulas típicas do Contrato de Trabalho.
Pacto de Permanência.
Pacto de Exclusividade.

As diversas modalidades do contrato de trabalho

Introdução. Regra Geral.
Contrato de trabalho a termo resolutivo:

Noções gerais;
Admissibilidade e forma;
Duração do contrato a termo incerto;
Duração do contrato a termo certo;
Renovação do contrato a termo certo;
Renovação extraordinária do contrato a termo certo;
Cessação. Compensação.

Contrato de trabalho a termo de muito curta duração:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho a tempo parcial:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho intermitente:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em comissão de serviço:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em regime de teletrabalho:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho temporário:
Noções gerais;
Regime.

Outros Regimes Especiais:
Contrato de Trabalho com Menores;
Contrato de Trabalho com Trabalhadores Deficientes e com doença cronica;
Contrato de Trabalho com Estudantes;
Contrato de Trabalho com Grávidas, Puérperas e Lactantes;
Contrato de Trabalho com Estrangeiros.

Duração e Organização do Tempo de Trabalho

Introdução.
Noções:



Tempo de Trabalho;
Horário de Trabalho;
Período Normal de Trabalho.

Duração do Trabalho e Direito ao Descanso:
Intervalos de descanso obrigatórios;
Trabalho Suplementar. Modalidade e Retribuição;
Isenção de Horário de Trabalho;
Noção e Modalidades.

Distribuição do Tempo de Trabalho:
Banco de Horas. Noção, Modalidades e Formas de compensação;
Trabalho por Turnos;
Trabalho Noturno.

Feriados:
Obrigatórios;
Regime das Pontes;
Retribuição da prestação em feriados.

Faltas:
Noção e Classificação;
Faltas Justificadas:

Licença de Parentalidade;
Assistência a Filhos;

Faltas Injustificadas;
Férias:

Direito e Duração;
Marcação e Gozo efetivo;
Retribuição de Férias;
Caso Especial: Licença sem Retribuição;
Comunicações Obrigatórias relativas a Organização e Duração de Tempo de Trabalho.

Atividade do Trabalhador

Da Atividade do Trabalhador. Noção. Disponibilidade ou obrigatoriedade?
Categoria e Função.
Obrigatoriedade de prestação de Funções Afins ou Funcionalmente ligadas.
Variação da atividade Laboral: Mobilidade Funcional.
Mudança de Categoria. Obrigatória ou facultativa?
Direito do Trabalhador à Ocupação Efetiva.

Retribuição

Noção de Retribuição. Importância e Consequências legais.
Tipos de Retribuição: Espécie ou em dinheiro.
Princípios da Remuneração:

Irredutibilidade;
Suficiência Salarial;
Igualdade Remuneratória;
Intangibilidade.

Modo, lugar e tempo de pagamento da retribuição.
Consequências da Falta de Pagamento da Retribuição.

O Direito à Personalidade no Código de Trabalho

Liberdade de Expressão e de Opinião.
Integridade Física e Moral. Mobbing.
Proteção de Dados Pessoais.
Dados Biométricos.
Utilização de Meios de Vigilância.

O regime da cessação do contrato de trabalho

Princípios gerais do regime da cessação do contrato de trabalho.



Caducidade do contrato de trabalho.
Revogação do contrato de trabalho. Mutuo Acordo:

Regime Geral;
Acordo com direito a subsidio desemprego pelo Trabalhador.

Cessação por iniciativa do empregador:
Despedimento Coletivo;
Despedimento por Extinção Posto de Trabalho;
Despedimento por Inadaptação;
Encerramento definitivo;
Despedimento com Justa Causa. Remissão.

Cessação por iniciativa do trabalhador:
Denúncia do Contrato de Trabalho. Aviso Prévio;
Resolução com Justa Causa;
Abandono de Trabalho.

Procedimentos Disciplinares e Sanções

Poder Disciplinar da Entidade Empregadora.
Processo Disciplinar: Tramitação.
Sanções aplicáveis ao Trabalhador: tipos e escolha.

O despedimento com justa causa

O conceito de justa causa. Tipologia legal.
Tramitação.
Decisão de Despedimento: Fundamentos e Consequência.
Créditos laborais pós-despedimento.
Ilicitude do Despedimento: Compensação ou Reintegração.

Advantages

Pretende-se com este curso habilitar os formandos a conhecer os mecanismos legais que a Lei Laboral Portuguesa  lhes confere
para melhor poder rentabilizar os recursos humanos, nomeadamente:

conhecer o que distingue o Contrato de Trabalho dos restantes, designadamente da Prestação de Serviços, de forma a tomar  a
melhor opção com relação a vínculo e custos com RH;
compreender o regime dos vários tipos de Contratos de Trabalho e Modalidades de Organização da Duração do Trabalho de
modo  a poder optar pela melhor solução para a empresa com relação à rentabilidade de trabalhador e polivalência que lhe
pode ser exigida;
propor uma nova visão sobre as possibilidades de fazer cessar Contratos de Trabalho ao abrigo da lei mas com menor custo e
exigência.
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