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Competências
Conteúdos digitais (Trabalhar conteúdos que integram diferentes media, destinados ao meio digital)
Estratégia de marca (Definir objetivos a alcançar, medir e analisar resultados)
Meios de comunicação e redes sociais (Gerir e manusear instrumentos de comunicação online: pop ups, LP,
integração de canais, fóruns e cross media. CRM, website, e-mails e redes sociais.)

Finalidade do Curso
As pequenas e médias empresas carecem de presença web, e não apenas nas redes sociais. Para mais formalmente
encontrar um lugar ou informação, recorre-se muitas vezes a motores de busca para encontrar o website “oficial” dessa
mesma empresa. Por isso mesmo, existe sempre um ou vários profissionais (externos ou não) que respondem à
atualização dos conteúdos web dessa empresa. Aliado a esse facto, todo o profissional empreendedor que se queira
lançar no mercado digital deve ter competências de como criar um website e ter uma boa margem de personalização
do mesmo – saber dispor os elementos da maneira correta, recorrendo a conhecimentos da área do Design Gráfico e
do Design de Experiência do Utilizador. Para esses ou para quem queira se lançar como freelancer na área web, o
WordPress propõe um conjunto de ferramentas que fará o utilizador absorver vários conteúdos dos demais âmbitos do
design e da programação.

A quem se destina o curso
Empreendedores; Trabalhadores Independentes; Designers; Profissionais de empresa com mercado ou sítio web Prérequisitos: Domínio da utilização simples do computador; Domínio da utilização do browser web.

Programa
1 Como criar um site em 3 Passos – Introdução ao WordPress
1.1 O porquê o WordPress, e como instalá-lo
1.2 Configurações Iniciais e Página Inicial
1.3 Design para a Web
1.4 Configuração Visual do Website, Cabeçalho e Rodapé
1.5 Edição de Páginas I
1.6 Edição de Páginas II
Saiba mais em www.citeforma.pt

