C I R C U L A R Nº 122/21

Assunto:
Ação de Formação Online: Análise de dados

Estimados Colegas,
Informamos, que a formação sobre “Análise de Dados” que estava prevista para o dia 23 julho, foi
alterada para o dia 29 de julho, com início às 14h30.
Agradecemos a vossa melhor compreensão.
Para melhor divulgação desta ação de formação, remetemos em anexo o respetivo programa.
A inscrição deverá ser efetuada no site da Ordem.

Com os melhores cumprimentos,

Célia Custódio
Vogal do Conselho Diretivo
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F O R M A Ç Ã O DE

INVESTIMENTO

ANÁLISE DE DADOS

FORMAÇÃO
ONLINE

29/07/21

Horário: 1 4 h 3 0 – 1 8 h 0 0

Formador: José Miguel Teixeira
Senior Manager da PwC Portugal, Revisor Oficial de Conta, Auditor Interno Certificado, Examinador de Fraude Certificado.
Experiente em processos de análise de grandes volumes de dados., no contexto de Revisão Legal de Contas.

O B J E T IV O S
A disponibilidade de dados nas organizações tem vindo a
moldar todo o processo de tomada de decisão das
organizações e a abordagem de auditoria.
RAZÕES PARA PARTICIPAR
A participação nesta formação permitirá sistematizar as
principais noções relativas ao tratamento de dados para
utilização no contexto de Revisão Legal de Contas, bem como
alertar para riscos e oportunidades associadas à utilização
massiva de dados no processo de Revisão Legal de Contas.

DESTINATÁRIOS
Revisores Oficiais de Contas e seus Colaboradores de
ROC/SROC, Membros Estagiários da OROC, profissionais nas
diversas áreas, Estudantes e outros interessados.

PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceitos base: dados estruturados, semi-estruturados e
não estruturados
Princípios de governação de dados
Princípios da qualidade de dados
Dados de grandes dimensões
Resolução de problemas através de dados
Extração de informação
Totalidade e Exatidão
Armazenamento de dados
Escalas, tipos e classificação de dados
Transformação de dados
Conexões e junções
Tendência central e tipos de médias
Distribuição de frequências e outliers
Correlação e causa-efeito
Conceitos alargados: inteligência artificial, machine
learning, deep learning, modelação estatística

PREÇO
ROC e Colaboradores: 40€
Outros Profissionais: 60€

Se gu ir á convite por email para os inscritos para ingressar n a plataforma ZOOM.

