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Cursos E-LEARNING

Início

duração

preço

Modalidade

Curso Prático de Contabilidade e Fiscalidade
c/ Informática Aplicada

Após
inscrição

50 horas

e-learning

Mini-MBA em Finanças Empresariais e
Fiscalidade Aplicada

Após
inscrição

50 horas

Curso de Especialização em Contabilidade e
Fiscalidade - Avançado

Após
inscrição

40 horas

Curso Prático de Gestão Fiscal – IRS, TSU,
IVA, IRC e Impostos Diferidos

Após
inscrição

40 horas

Curso Prático de Contabilidade e Finanças
Empresariais c/ Informática Aplicada

Após
inscrição

40 horas

Curso Prático de Análise Económica e
Financeira de Empresas

Após
inscrição

40 horas

Curso Prático de Finanças Empresariais e
Performance Financeira da Empresa

Após
inscrição
Após
inscrição

30 horas

2 x 195 euros
ou
365 euros (p.p.)
2 x 195 euros
ou
380 euros (p.p.)
2 x 165 euros
ou
300 euros (p.p.)
2 x 165 euros
ou
300 euros (p.p.)
2 x 165 euros
ou
310 euros (p.p.)
2 x 165 euros
ou
310 euros (p.p.)
2 x 120 euros
220 euros

25 horas

150 euros

e-learning

Após
inscrição
Após
inscrição
Após
inscrição

20 horas

130 euros

e-learning

20 horas

130 euros

e-learning

25 horas

150 euros

e-learning

Após
inscrição
Após
inscrição
Após
inscrição
Após
inscrição
Após
inscrição

20 horas

130 euros

e-learning

40 horas

220 euros

e-learning

20 horas

130 euros

e-learning

20 horas

130 euros

e-learning

20 horas

130 euros

e-learning

Início

duração

preço

Modalidade

Curso Prático de Controlo de Gestão,
Contabilidade de Custos e Orçamental

12 de
Dezembro

2 x 150 euros
ou
270 euros (p.p.)

live streaming

Curso
Prático
de
Excel
para
Financeiros, Gestores e Contabilistas

20 de
Janeiro

2 x 165 euros
ou
295 euros (p.p.)

live streaming

Curso Prático de Elaboração e Análise
de Projetos de Investimento

18 de
Janeiro

2 x 165 euros
ou
295 euros (p.p.)

live streaming

Mini-MBA em Gestão do Marketing
Digital

9 de
Janeiro

24 horas
Sábados
das 14h30
às 17h30
24 horas
4ª Feiras das
19h30 às
22h30
24 horas
2ª Feiras das
19h30 às
22h30
48 horas
Sábados das
9h às 13h

2 x 195 euros
ou

live streaming

Curso Prático de IRC (Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas) e
Impostos Diferidos
Curso Prático de Fiscalidade – IVA (Imposto
sobre o Valor Acrescentado)
Curso Prático de Direito do Trabalho
Curso Prático de Processamento de Salários
,IRS e Segurança Social c/ Informática
Aplicada
Curso Prático de Vendas e Negociação
Curso de Gestão
9001:2015)

da

Qualidade

(ISO

Curso Prático de Gestão do Tempo e
Produtividade (gtd,5s´s,Kaisen)
Curso Prático de Organização e Gestão de
Eventos
Curso Prático de E-MAIL MARKETING

Cursos em live streaming
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380 euros (p.p.)

Curso Prático de Organização e Gestão
de Eventos

14 de
Dezembro

Curso de Higiene e Segurança
Alimentar: HACCP – Análise de Perigos
e Controlo de Pontos Críticos
Curso de Gestão da Qualidade e
Auditorias Internas (ISO 9001 e ISO
19011)

9 de
Janeiro

Curso
de
Coaching,
Liderança,
Motivação e Gestão de Equipas

13 de
Janeiro

Curso de Programação Neurolinguística
para o Alto Desempenho

10 de
Dezembro

13 de
Janeiro

21 horas
2ª e 4ª das
19h às
22h30
40 horas
Sábados das
9h às 13h
40 horas
2ª e 4ª
19h30 22h3022h30
30 horas
2.ª,4ª
19h30 22h30
30 horas
3.ª e 5.ª
19h30 22h30

195 euros

live streaming

2 x 160 euros
ou
300 euros (p.p.)

live streaming

2 x 160 euros
ou
290 euros (p.p.)

live streaming

2 x 155 euros
ou
275 euros (p.p.)

live streaming

2 x 155 euros
ou
275 euros (p.p.)

live streaming

p.p. – Pronto pagamento
desempregados, estudantes e antigos formandos aplica-se desconto de 10 euros no pagamento integral ou 10
euros de desconto em cada prestação.
Direito do Trabalho + Processamento de Salários, IRS e Segurança Social = 220 euros / 210 euros
Na modalidade de formação e-learning ou online, o formando aprende ao seu ritmo, com flexibilidade de horários, e pode
sempre recorrer ao chat e/ou email para colocar questões ao formador. Os formadores respondem com brevidade às dúvidas
colocadas.
Em cada módulo são disponibilizados diversos recursos como vídeos, manuais, slides, textos, casos práticos e os testes de
avaliação. O Curso é todo feito na plataforma de e-learning da CERTFORM, mas o material pode ser copiado para o dispositivo
do formando, para que no futuro quando o curso terminar possa sempre consultar os materiais do Curso. É dado ao formando
um prazo para fazer a formação dependendo da duração do Curso. Normalmente o formando dispõe entre 60 a 90 dias para
desenvolver o percurso formativo, dependendo do tempo de duração do Curso. Em caso de necessidade o prazo pode ser
aumentado.
O formando pode fazer a formação em qualquer lugar, de acordo com a sua disponibilidade temporal e sem o compromisso de
ter que estar disponível e presente num determinado horário. Logo que o formando proceda à sua inscrição e efetue o
pagamento do Curso, pode imediatamente iniciar a formação. A CERTFORM envia as credenciais de acesso à plataforma e,
ao seu ritmo, sem horário pré-estabelecido realiza o seu curso de formação. Quando o formando concluir o seu percurso
formativo terá direito ao certificado de formação profissional emitido através da plataforma SIGO. É neste contexto que
desenvolvemos a modalidade de FORMAÇÃO em E-LEARNING para que possa adquirir ou desenvolver competências ao seu
ritmo, onde e quando quiser.
Na modalidade de formação live streaming tudo funciona em tempo real. O live streaming permite que a comunicação
aconteça em tempo real. Enquanto o formador está em direto, os formados podem interagir com o formador e entre si,
colocando perguntas e fazendo observações. A plataforma a ser usada para as sessões de live streaming será indicada pela
CERTFORM, bem como todas as indicações necessárias para se ter acesso à mesma. No dia anterior ao início da formação
os formandos recebem os dados de acesso à plataforma do live streaming para poderem conhecer a plataforma e realizar
testes. No dia da formação o formando terá de aceder à plataforma e deverá entrar em direto na hora marcada para o início da
sessão de formação. Para os cursos em live streaming existe uma data de início do Curso e um horário estabelecido para que
o percurso formativo seja realizado em conjunto com o grupo de formação. Quando o formando concluir o seu percurso
formativo terá direito ao certificado de formação profissional emitido através da plataforma SIGO.
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