Formadores e profissionais da formação
QEQ 6 ()
Ref. FORM-6-001-1

REALIZAR UM ESTUDO DAS NECESSIDADES EM
MATÉRIA DE COMPETÊNCIAS, CONCEBER
SEQUÊNCIAS DE FORMAÇÃO E ELABORAR O PLANO
DE FORMAÇÃO PARA UMA EMPRESA


MODALIDADE DE FORMAÇÃO

À distância (E-learning, MOOC,
webinaire, aula virtual)


DURAÇÃO

10 dias


LÍNGUA(S) DE FORMAÇÃO

PT


DISPONIBILIDADE

12 lugares oferecidos


OBJETIVOS DO MÓDULO


Conhecer as diferentes estratégias de uma empresa



Recolher, analisar e sintetizar as necessidades de formação de
uma empresa



Traduzir as necessidades em objectivos de formação



Realizar uma formação e seu programa



Elaborar um plano de formação para a empresa

PÚBLICO ALVO

Formadores permanentes que
desejam desenvolver a sua
actividade de consultoria em
gestão das competências
Nível minimo necessário:
QEQ 5 )

CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS
Conteúdo Teórico e Processual :
Estratégias da empresa



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Ter experiência na área de
formação e na utilização da
plataforma digital para
acompanhamento de formação
à distancia.


CONTACTO ADMINISTRATIVO

Sofia Carvalho
sofia.carvalho@cdc-gtb.lu

Conceito de competência
Teoria da ação
Teoria da motivação
Metodologia, ferramentas e técnicas de recolha de dados e de
análise
Procedimento de análise das necessidades de competências
Noções de finalidade, objectivo s e necessidades
Processo de realização de um cenário pedagógico e de um programa
de formação curto
Plano de formação
Colocações em Situação :
Realização de uma análise minuciosa das necessidades da empresa
Elaboração de um relatório de análise das necessidades
Realização de um programa de formação
Realização de um plano de formação
Modelos fornecidos :

Cidade de Praia

info@cdc3c.com

Cabo Verde
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Realizar um estudo das necessidades
em matéria de competências,
conceber sequências de formação e
elaborar o plano de formação para
uma empresa


MODALIDADE DE FORMAÇÃO

À distância (E-learning, MOOC,
webinaire, aula virtual)

Formadores e profissionais da formação
QEQ 6 ()
Ref. FORM-6-001-1

Quadro de recolha de dados
Modelo de relatório de análise das necessidades
Modelo de cenário pedagógico



DURAÇÃO

Modelo de programa de formação

10 dias


LÍNGUA(S) DE FORMAÇÃO

PT


DISPONIBILIDADE

12 lugares oferecidos


PÚBLICO ALVO

Formadores permanentes que
desejam desenvolver a sua
actividade de consultoria em
gestão das competências
Nível minimo necessário:
QEQ 5 )


CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Ter experiência na área de
formação e na utilização da
plataforma digital para
acompanhamento de formação
à distancia.


MÉTODOS PEDAGÓGICOS


Aulas teóricas (palestra em aula ou oficina)



Pondo em prática (Condições próximas ao real)

CERTIFICAÇÃO
Documento de validação: Certificado de participação

PARCEIROS

CONTACTO ADMINISTRATIVO

Sofia Carvalho
sofia.carvalho@cdc-gtb.lu

RESPONSÁVEL(EIS) DA FORMAÇÃO
Damien WILL (damien.will@cdc-gtb.lu)

Cidade de Praia

info@cdc3c.com

Cabo Verde

www.cdc3c.com
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