AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS ROBÓTICOS (RPA)| 14 horas

Código 0008

ENQUADRAMENTO:
Com o aparecimento de robots de software é possível realizar e automatizar tarefas em sistemas
informáticos como se de utilizadores humanos se tratassem.
Este curso tem como objetivo introduzir os conceitos fundamentais de RPA (Automação de Processos
Robóticos) e explorar casos de aplicação no âmbito da Administração Pública.
No final deste programa de formação deverá ser capaz de planear, configurar e implementar a
automatização de processos com recurso a robots de software.
OBJETIVOS:
 Adquirir conceitos fundamentais de gestão de
processos de negócio, com destaque para a
automatização de processos;
 Conhecer os conceitos fundamentais de RPA;
 Desenvolver e implementar robots de software
para automatizar processos de negócio;
 Adquirir competências fundamentais de
programação e de utilização de uma ferramenta
de RPA
METODOLOGIA:
 Exposição sobre a temática Automação de
Processos Robóticos;
 Análise de situações relacionadas com o
desenvolvimento e implementação de robots de
software para automatizar processos de negócio;
 Resolução casos práticos com recurso a uma
ferramenta de RPA;
DESTINATÁRIOS:
Diretores e gestores de equipa;
Especialistas da área informática;
Trabalhadores de carreiras gerais.
Outros profissionais

INFORMAÇÕES:

geral@conpro.pt

AVALIAÇÃO:
Avaliação contínua decorrente da participação e
da realização de um exercício de validação final.
CERTIFICAÇÃO:
Os participantes que participem em pelo menos
90% da duração da ação de formação e obtenham
aproveitamento receberão um Certificado de
Formação emitido através do Sistema Integrado
de Informação e Gestão da Oferta Educativa e
Formativa – SIGO.
VALOR:

490,00€

DATA E HORÁRIO:
20-02-2023 a 23-02-2023
2ª ,3ª, 4ª e 5ª das 09:30 às 13:00
LOCAL:

Formação a distância (live training)

+ 351 218 967 202

INSCRIÇÃO

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
1. Introdução e revisão de conceitos sobre o desenvolvimento de Robots de software;
2. Boas práticas na modelação de processos;
3. Introdução ao RPA (Automação de Processos Robóticos).
4. Gravador;
5. Automação na Web;
6. Extração de dados de documentos PDF;
7. Automação de Email;
8. Automação Excel;
9. Projeto de RPA no âmbito da Administração Pública.

CONDIÇÕES DE ACESSO:
O(A) candidato(a) deverá ler e aceitar as Condições de Participação constantes no Formulário de Inscrição; e deverá
facultar os dados e documentos que permitam comprovar a sua identificação para registo e emissão do respetivo
Certificado de Formação através plataforma SIGO
A inscrição será considerada definitiva após confirmação por parte do CONPRO.

INFORMAÇÕES:

geral@conpro.pt

+ 351 218 967 202

INSCRIÇÃO

