INICIAÇÃO – EXCEL BÁSICO
Nós, da Training Excel, oferecemos aos nossos alunos treinamentos 100% práticos,
direcionados à realidade do mercado de trabalho, com material de apoio inteligente e
diversificado.
O treinamento de Iniciação – Excel Básico foi desenvolvido para os usuários de nível
básico que não possuem familiaridade com a ferramenta, mas que desejam melhorar seu
desempenho.
OBJETIVO: capacitar os usuários a compreender os elementos contidos na janela inicial
do software, efetuar formatações adequadas de planilhas, realizar operações básicas e
entender o nível de prioridade dos cálculos, efetuar cálculos com porcentagem, otimizar
a inserção de dados por meio da alça de preenchimento, configurar planilhas para
impressão, fazer referência aos endereços de células e as corretas fixações quando
necessárias, inserir fórmulas básicas (Soma, Média, Máximo, Mínimo, Maior, Menor e SE),
classificar dados e criar gráficos básicos.
NÍVEL: Básico.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Conhecendo o Excel
- Formatação de Planilhas
- Operações Básicas
- Nível de Prioridade de Operações
- Alça de Preenchimento
- Cálculos de Porcentagem
- Fixar Endereços
- Função SE
- Configuração de Impressão
- Classificação de Dados
- Introdução à Gráfico
- Introdução às Fórmulas
- Funções do Excel (Soma, Média, Máximo, Mínimo, Maior e Menor)
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TREINAMENTO ONLINE E PRESENCIAL - DISPONÍVEL NAS MODALIDADES:
EAD — Aulas 100% online que podem ser realizadas a qualquer hora e em qualquer lugar.
Suporte ao aluno, exercícios práticos, conteúdo personalizado e focado nas atividades
presentes no dia a dia profissional.

IN COMPANY — Torne seus colaboradores mais capacitados e produtivos oferecendo a
eles nossos treinamentos nas dependências de sua companhia. Sinônimo de comodidade
e melhor aproveitamento. É possível personalizar o conteúdo dos treinamentos de acordo
com as necessidades de sua empresa.

TURMAS ABERTAS – Os treinamentos presenciais são ministrados em sala com até 15
pessoas, localização privilegiada na região de Pinheiros, ao lado da estação Sumaré do
metrô. Contamos com toda estrutura necessária, são Notebooks equipados com
Microsoft Office 365, Wi-fi, Projetor Full-HD, TV LED 42’ e Ar-condicionado.
Oferecemos aos participantes um delicioso coffee break. Os treinamentos online são ao
vivo e com suporte aos participantes.

AULAS VIP – Aulas particulares na comodidade do seu lar ou escritório. Não se preocupe
com os equipamentos para desenvolvimento das aulas, eles são de responsabilidade da
Training Excel. Atendemos todas as regiões da Grande São Paulo.
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