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Plano de Formação 

Curso de Gestão de Recursos Humanos 
 

 

Fundamentação 

 

Este curso tem como principal objectivo proporcionar o conhecimento de conceitos-

chave de Gestão de Recursos Humanos, no que respeita ao seu papel e importância no 

contexto organizacional e às técnicas e estratégias mais utilizadas. As pessoas são o 

activo mais valioso das organizações – a gestão deste activo deverá ser realizada com 

conhecimento e domínio das técnicas e estratégias mais eficazes. 

 

Objectivos  

 

- Reconheça a importância da Gestão de Recursos Humanos no contexto 

organizacional; 

-  Identifique o papel do gestor de Recursos Humanos no contexto empresarial e o seu 

perfil de competências; 

- Caracterize as várias áreas da gestão de recursos humanos e as suas técnicas, 

nomeadamente a análise de funções, o recrutamento e selecção, o acolhimento e 

integração de novos trabalhadores, a avaliação de desempenho, a formação e o 

desenvolvimento de Recursos Humanos, os sistemas de compensação e benefícios e o  

planeamento de recursos humanos e gestão de carreiras. 

 

 

 

Destinatários 

 

Este curso destina-se a todos os profissionais, estudantes e pessoas de qualquer 

área de conhecimento em busca de qualificação para o mercado de trabalho 

utilizando esta ferramenta. 

 

Requisitos 

 

Fazer a pré-inscrição, online: www.agn-angola.com/ ou Presencial nas nossas 

instalações Sede, Centralidade do Kilamba, Bloco Z8, 2º Andar, Apartamento 21. 

 

 

Conteúdo Programático 

Modulo I - Introdução à Gestão de Recursos Humano 

Modulo II – Recrutamento e Selecção do Pessoal 

http://www.agn-angola.com/
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Modulo III - Gestão de Contratos de Trabalho 

Modulo IV – Integração e Acolhimento Profissional 

Modulo V – Processos Disciplinares 

Modulo VI – Gestão da Formação 

Modulo VII – Técnicas de Avaliação de Desempenho 

Modulo VIII – Planificação de Férias 

Modulo IX - Processamento de Salários 

 

 

Métodos 

 

 Explicativo; 

 Interrogativo (perguntas); 

 Chuva de ideias; 

 Elaboração conjunta; 

 Projecto Simulação. 

 

Equipamentos   

 Computador; 

 Manuel de Apoio 

 

 

Duração e Carga horária 

 

 Duração: 2 Semanas 

 Carga Horária: 20H 

Investimento 

 50.500,00 Kz 

 

Local da Formação 

Presencial: Centralidade do Kilamba, Bloco Z8, 2º Andar, Apartamento 21 

Online: Plataforma Zoom 


