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Proposta Comercial 

 

A Aura Consultoria através da constatação de que as empresas mais valorizadas do mercado são 

focadas em processos, passou a investir fortemente no levantamento, desenho, adequação e 

automatização de processos de negócio, visando proporcionar aos seus clientes, maior retorno aos 

acionistas, controles internos mais confiáveis e a possibilidade de tomada de decisões mais 

assertivas, inclusive em cenários de incertezas. 

 

Constituída por uma equipe de consultores multidisciplinares em suas formações acadêmicas e 

experiências profissionais, a Aura Consultoria está habilitada a entregar soluções abrangentes que 

vão desde o levantamento de processos de negócio, criação de fluxos e manuais, treinamento de 

colaboradores, passando por identificação, venda e implantação de hardware/software de gestão, 

colaboração e infraestrutura de TI, para que atendam as expectativas dos seus clientes. 

 

Objetivando construir soluções adequadas e aderentes às necessidades de cada cliente, a Aura 

Consultoria incorporou aos seus serviços às soluções de Gerência de Projetos e de Auditoria, onde, a 

primeira é conduzida tendo como orientação um modelo mais enxuto das premissas do PMBOK e a 

segunda é norteada pelas normas da IIA do Brasil. 

 

Deste modo, a Aura Consultoria acredita que atuando integral ou pontualmente em qualquer fase 

dos processos/projetos de seus clientes, poderá contribuir junto às áreas operacionais, táticas e 

estratégicas, na formatação e entrega de soluções mais aderentes as necessidades apresentadas, 

com responsabilidade, comprometimento e excelência. 

 

Cordialmente, 

Aura Consultoria Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v002                                                                           AURA Consultoria – Tel. (85) 3879-0005            3 

 

Proposta Comercial 

1 - Desenvolvimento 

1.1 - OBJETIVO 

Esse documento tem por objetivo formalizar proposta de aquisição de Serviços conforme descrito no escopo. 

1.2 – ESCOPO 

Este treinamento tem por objetivo preparar os participantes para planejar, criar sites ou gerenciar sites 

existentes no SharePoint Online. Ao final, o participante estará apto a tornar o SharePoint online uma 

ferramenta relevante para sua companhia, usando as funcionalidades de sites para ajudá-lo a compartilhar 

informações e colaborar com sua equipe. Durante o curso, os participantes serão apresentados as práticas 

recomendadas e "o que não fazer", enquanto assistem a demonstrações interativas e colocam a teoria em 

prática com exercícios em ambiente simulado do SharePoint Online. 

 

Módulo 1: Uma introdução ao SharePoint Online 

 

Lições: 

• Uma visão geral do SharePoint Online 

• Repositório Central de Informações 

• Gerenciamento de Conteúdo da Web 

• Colaboração em equipe 

• Pesquisa 

• Computação Social 

• Fluxos de trabalho 

• Business Intelligence 

• Aparar de segurança 

• Funções - Visitantes, Membros, Proprietários, Administrador do Conjunto de Sites, Administrador do 

Office 365 

 

Laboratório: 

• Introdução ao SharePoint Online 

• Faça o login no Office 365 

• Convide outros usuários para o seu site usando o compartilhamento 

• Carregar, renomear e fixar um documento 

 

Módulo 2: Criando sites 

 

Lições: 

• Uma introdução à topologia do site 

• Quando criar um site e onde? 

• Como criar um novo site 

• Modelos de site 

• Sites da equipe 

• Sites do Projeto 

• Blog Sites 

• Sites da Comunidade 

• Sites de Publicação 

• Navegando nos sites do SharePoint 

• Aplicação de temas personalizados a um site 
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• Construindo a Barra de Navegação do Site 

• Excluindo sites 

• Recuperando Sites Excluídos 

 

Laboratório: 

• Criando Sites 

• Crie dois sub sites 

• Excluir um subsite 

• Restaurar um site 

• Atualize a navegação 

 

Módulo 3: Criando e gerenciando páginas da Web 

 

Lições: 

• Apresentando Páginas do Wiki 

• Adicionando Páginas Wiki 

• Adicionando conteúdo rico a páginas do Wiki 

• Links promovidos 

• Adicionando e Modificando Web Parts 

• Excluindo Páginas do Wiki 

• Conteúdo Reutilizável 

• Aprovação da página da Web 

• Agendamento de páginas 

• Apresentando o site de publicação 

• Criar e editar páginas de publicação 

• Usando layouts de página 

• Metadados da página da Web 

• Imagens da coleção de sites 

• Entregas 

 

Laboratório: 

• Crie e gerencie páginas da Web 

• Arrumar a página inicial do Treinamento 

• Adicionar conteúdo rico 

• Opcional - Adicione um vídeo do YouTube 

 

Módulo 4: Definindo Informações e Retenção de Negócios 

 

Lições: 

• Serviço de Metadados Gerenciados 

• Uma introdução aos tipos de conteúdo 

• Criar e gerenciar tipos de conteúdo 

• Configurações de tipo de conteúdo 

• Usando tipos de conteúdo em aplicativos 

• O hub do tipo de conteúdo 

• Implantando tipos de conteúdo 

• Tabela a Políticas de Gerenciamento de Informações 

• The Records Center 

• O organizador de conteúdo 

• IDs de documentos 
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• Gerenciamento de registros in-loco 

• Laboratório: 

• Informação de negócios 

• Configurar termos de metadados gerenciados 

• Crie colunas de site 

• Crie um tipo de conteúdo do site 

• Gerenciamento de registros no local 

 

Módulo 5: Adicionando e configurando aplicativos 

 

Lições: 

• Adicionando aplicativos de lista e biblioteca 

• Gerenciando lista e configurações de biblioteca 

• Adicionando Colunas do Site 

• Criar e gerenciar exibições públicas 

• Trabalhando com Conjuntos de Documentos 

• Criando modelos de aplicativos 

• Aplicativos nas instalações 

• Aplicativos do SharePoint Marketplace 

• Tabela de uma lista popular e modelos de biblioteca 

• Adicionar, modificar, fazer upload e excluir conteúdo nos aplicativos 

• Criar e gerenciar colunas de aplicativos 

• Ordenar e Filtrar Conteúdo 

• Visualizações Pessoais 

• Usando Alertas no Apps 

• Integração do Office 2016 com o SharePoint Apps 

 

Laboratório: 

• Trabalhando com Aplicativos 

• Adicionar e remover um aplicativo da biblioteca 

• Configurar o aplicativo da biblioteca 

• Adicionar e configurar aplicativos de lista 

• Opcional - Adicione um aplicativo da loja 

 

Módulo 6: Construindo Processos com Fluxos de Trabalho 

 

Lições: 

• Uma introdução aos fluxos de trabalho 

• Cenários de fluxo de trabalho 

• Criando fluxos de trabalho 

• Definindo Configurações de Fluxo de Trabalho 

• Adicionando fluxos de trabalho 

• Removendo Fluxos de Trabalho 

• Ferramentas de fluxo de trabalho de terceiros 

 

Laboratório: 

• Fluxo de trabalho 

• Ativar o recurso de fluxo de trabalho 

• Crie uma biblioteca para procedimentos 

• Adicionar um novo fluxo de trabalho de publicação 
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• Teste o fluxo de trabalho 

 

Módulo 7: Personalizando a segurança 

 

Lições: 

• Uma introdução à segurança 

• Solicitações de acesso 

• Compartilhar sites e arquivos 

• Aprovando Solicitações de Acesso 

• Criando Níveis de Permissão 

• Criando Grupos do SharePoint 

• Como Herdar trabalhos de segurança 

• Protegendo aplicativos, pastas, arquivos / itens 

• Segurança de metadados gerenciados 

• Segurança do OneDrive 

• Laboratório: 

• Customizando a Segurança 

• Adicione funcionários ao seu site 

• Crie níveis e grupos de permissão 

• Remover o acesso de um usuário 

• Bloquear ou abrir aplicativos 

• Opcional - Adicione os auditores a um fluxo de trabalho 

 

Módulo 8: Comunicação com ferramentas sociais 

 

Lições: 

• Uma introdução às ferramentas sociais 

• Atualizando seu perfil 

• Blog Sites 

• Feed de notícias 

• Sites da Comunidade 

• Portal da Comunidade 

 

Laboratório: 

• Social 

• Postar uma atualização no feed de notícias de treinamento 

• Atualize seu perfil 

 

Módulo 9: Trabalhando com pesquisa 

 

Lições: 

• Pesquisando no SharePoint Online 

• Refinamentos 

• Critérios de pesquisa 

• Pesquisa de pessoas 

• Como funciona a pesquisa 

• Resultados promovidos 

• Web Parts de pesquisa 

• Como a pesquisa pode ser personalizada? 

Laboratório: 
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• Trabalhando com Pesquisa 

• Procure o host de uma reunião 

• Pesquisar documentos comerciais 

• Use a pré-visualização para visualizar o conteúdo do documento sem abrir o arquivo 

 

 

1.3 - COMPROMISSO DE SIGILO 

É nosso compromisso manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, 

informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos do cliente. 

1.4 - USO DA LOGOMARCA 

A empresa contratante, autoriza a empresa contratada a utilizar a sua logomarca em material publicitário, na 

condição única e exclusiva de cliente, comprometendo-se ao sigilo quanto aos serviços executados na 

contratante. 

2 - Investimentos 

Item Valor Unitário Quantidade Valor Total 

Treinamento Sharepoint Master User por 
Aluno 

R$2.500,00 01 R$2.500,00 

 

Caso a contratação seja confirmada em até 20 dias antes do início do Treinamento, será concedido desconto 

de 20%, ficando o valor por aluno em R$2.000,00 (dois mil reais). 

Impostos Inclusos 

 

3 - Condições Gerais de Comercialização 

3.1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pagamento em 15 dias, após emissão da Nota Fiscal assim que confirmada a execução do treinamento. 

3.2 - FORMA DE PAGAMENTO 

A Nota Fiscal será emitida no aceite da proposta, através da confirmação eletrônica via formulário do site, para 

pagamento via boleto bancário. 


