
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Obje
mínim
 
Tópic
Princ
altera
Mani
das at
 
Desti
Data
Horá
Loca

 
Obje
IST, c
 
Tópic
Gestã
Arma
dos s
 
Desti
Data
Horá
Loca

Obje
adapt
auton
 
Tópic
Confi
Comp
Poten
 
Desti
Data
Horá
Loca

Est

etivos: Agiliz
mo a versão 

cos: 
cipais diferen
ação de menu
ipulação das 
tividades diá

inatários: Fu
a: 13 de Outu
ário:14h-17h
al: Pavilhão d

etivos: Esta 
contrapondo

cos: 
ão de perfis n
azenamento e
erviços 

inatários: Fu
a: 16 de Outu
ário:14h-16h
al: Pavilhão d

etivos: A pr
tação que se 
nomia na esc

cos: 
figuração e m
paração entre
ncialidades d

inatários: Fu
a: 20 de Outu
ário: 14h-17h
al: Pavilhão d

Sistema de

trututura de 

O

zar a transiç
2010. 

nças entre a v
us estáticos p
principais fu

árias mais fre

uncionários d
ubro de 2014
h 
do Jardim No

Uso

ação visa ha
o as expetativ

nos computa
e backup de 

uncionários d
ubro de 2014 
h 
do Jardim No

Gestão do

rocura cresc
pretende min
olha da sua a

manutenção d
e Outlook e T

do uso do Thu

uncionários d
ubro de 2014
h 
do Jardim No

e Suporte ao

Formação C

Office 2010 (

ção para um

versão 2010 d
para menus d
uncionalidad
equentes 

dos serviços 
  

orte, sala 7 

esperado d

armonizar o
vas dos utiliz

dores dos se
informação 

dos serviços 

orte, sala 7 

o serviço de e

cente de so
nimizar com
aplicação de 

da conta no s
Thunderbird
underbird na

dos serviços 
 

orte, sala 7 

o Utilizador 
 

Contínua – fo

(introdução 

ma versão ma

do MS-Offic
dinâmicos. 
des do MS-O

centrais  (pr

 
dos computa

o uso dos eq
zadores à per

erviços 
(profissional

centrais. 

 
e-mail (Out

 
oftware open
m esta ação. O

e-mail. 

serviço de e-m
d 
a gestão do e

centrais (pri

da DSI – Out

ormacao@te

ao uso gera

ais recente d

ce e as versõ

ffice Word e

rioritários) e 

dores do ser

quipamentos 
rspetiva técni

l vs. pessoal)

look vs. Thu

nsource requ
Os utilizadore

mail 

-mail: assina

ioritários) e d

tubro 2014 

cnico.ulisboa

al) 

do MS-Offic

es anteriores

e Excel, com 

dos departam

rviço 

informático
ica. 

) guardada no

underbird) 

uer um esfo
es poderão a

aturas, mail m

dos departam

a.pt 

ce, tomando 

s, nomeadam

m exemplifica

mentos. 

s dos serviç

os computad

forço conjun
adquirir uma 

merge, segur

mentos. 

como 

mente 

ação 

ços do 

dores 

nto de 
maior 

rança  


