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OBJECTIVOS GERAIS
No final, os participantes deverão ser capazes
de:
· Compreender o papel dos Recursos
Humanos nos diferentes tipos de
Organização (nacionais, multinacionais,
entre outras) e quais os condicionadores
fundamentais de sucesso em diferentes
dimensões do projecto
· Identificar as diferentes tipologias
de projectos de Recursos Humanos
· Conhecer as diferentes fases de projecto
(análise de requisitos, desenho da solução,
implementação, manutenção
e comunicação)
· Analisar o processo de planeamento de um
projecto e as várias técnicas de suporte ao
planeamento adequado
· Reconhecer e analisar os riscos associados
ao projecto
· Conhecer e aplicar as técnicas e ferramentas
de controlo e acompanhamento de projecto
para uma gestão eficaz
· Analisar e aplicar técnicas de follow-up
e avaliação de projecto
DESTINATÁRIOS
· Gestores e técnicos de recursos humanos
· Recém-licenciados/mestres em Psicologia
e em Gestão de Recursos Humanos
PROGRAMA
· Enquadramento estratégico dos Projectos
de Recursos Humanos e a sua interligação
com os objectivos da Organização como
um todo
· Tipologias dos diferentes projectos
de Recursos Humanos
· Processo global de gestão de projecto e as
suas diferentes etapas: análise de requisitos,
desenho da solução, planeamento,
implementação e comunicação

· Desafios e limitações de cada etapa
de projecto e as suas implicações nas
vertentes pessoas, financeira e informação
· Técnicas e ferramentas de planeamento
e análise de risco de projecto
· Introdução ao Microsoft Project
· Metodologias de controlo e acompanhamento
de projectos para uma gestão eficaz
· Follow-up e avaliação de projecto
METODOLOGIA
· Sessões teórico-práticas
· Apresentação e discussão de casos práticos
DURAÇÃO
· 12 horas (6 sessões de 2 horas)
FORMADORES
· Miguel Faro Viana

(Psicólogo. Doutorando na área da Psicologia Social e das
Organizações (ISPA). Pós- graduado nas áreas de gestão
e RH. Assessor da Direcção de Segurança na REFER EPE.
Assistente convidado no ISPA)

· Elisabete Chaves

(Psicóloga. Mestre em Psicologia Social e das Organizações.
Consultora de RH em empresa multinacional
de tecnologias de informação.)

O programa pode ser adaptado “à medida”
ou consoante o levantamento
de necessidades de formação.
INFORMAÇÕES
Sílvia Ramalho
silvia_ramalho@ispa.pt
218 811 723/85

