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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
MORAIS, Georgina ; MARTINS, Isabel (2013) - Auditoria interna : função e processo-ª
ed. atualizada e profundamente remodelada. - Lisboa : Áreas.
RESUMO: “O sucesso da atividade de Auditoria Interna
depende sempre da competência dos seus recursos,
adequado posicionamento, transparência e cultura da
entidade, envolvendo uma adequada mentalização e
divulgação a todos os seus intervenientes. O objetivo deste
livro é sensibilizar e auxiliar os profissionais, principalmente
os que irão iniciar a função, para um adequado desempenho.
Além disso, pretende alertar e divulgar no meio académico a
importância crescente desta função para as organizações.”

PINHEIRO, Joaquim Leite (2014) - Auditoria interna : auditoria operacional : manual
prático para auditores internos : uma abordagem proactiva e a evolução necessária. 3ª
ed. - Lisboa : Rei dos Livros.
RESUMO: “Este livro apresenta uma visão moderna da
auditoria operacional, orientada numa lógica de gestão do
risco negativo e pretende destacar os aspetos essenciais para
o sucesso dos auditores internos. Identifica os aspetos práticos
da moderna auditoria interna, dando realce às recomendações
em detrimento dos problemas identificados (identificar o
problema é ´só um terço da questão; as outras duas, identificar
a recomendação e implementá-la, são mais importantes) e
estimula o auditor interno a ser proactivo na implementação
da solução apresentada, em cooperação com o auditado.”
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COSTA, Carlos Baptista da : ALVES, Gabriel Correia (2011) - Casos práticos de auditoria
financeira. 6ª ed. Lisboa: Rei dos Livros.

RESUMO: “A sexta edição deste livro está devidamente
atualizada face ao que dispõe o Sistema de Normalização
Contabilística. Ao longo de vários capítulos são apresentados
quase setenta casos práticos, dos quais cerca de metade estão
resolvidos e detalhadamente explicada a solução proposta. No
último capítulo - o décimo - são apresentadas cento e dez
questões de escolha múltipla com a respetiva solução.”

COSTA, Carlos Baptista da (2014) - Auditoria financeira : teoria & prática. 10ª ed.
actualizada e aumentada. - Lisboa : Rei dos Livros.
RESUMO: “Este livro tem como principal objetivo
proporcionar aos estudantes dos 1º e 2º ciclos do ensino
superior que frequentem cursos dos quais faça parte a unidade
curricular Auditoria o apoio indispensável à compreensão
desta matéria no contexto das ciências empresariais. Esta 10ª
edição, além de ter sido totalmente revista e atualizada,
integra dois novos capítulos: um sobre a auditoria de
demonstrações financeiras consolidadas e outro que aborda
os trabalhos efetuados pelos revisores/auditores que não
tenham a ver com a revisão legal das contas/auditoria.”

TEIXEIRA, Sebastião (2013) - Gestão das organizações. 3ª ed. - Lisboa : Escolar.
RESUMO: “Nesta terceira edição, foi acrescentado um novo
capítulo sobre as organizações sem fins lucrativos,
apresentado um resumo sobre os diversos tipos de empresas
e melhorado o capítulo sete com a introdução de um ponto
sobre a constituição, desenvolvimento e liderança de equipas.
Aproveitou-se a oportunidade para aprofundar o estudo das
várias razões que condicionam a escolha do estilo de liderança
dos gestores.”
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ALMEIDA, Paulo Pereira de (2012) - Gerir com competência : manual para a empresa
do século XXI. [Lisboa] : Bnomics.
RESUMO: “Neste livro pode encontrar: (1) um conjunto de
checklists e de passos concretos para implementar um sistema
de melhoria da performance das empresas; (2) trinta casos
práticos de empresas que implementaram este sistema com
sucesso; (3) exemplo de outros Países onde esta prática de
GRH foi aplicada com muito bons resultados para a
competitividade.”

CAMARA, Pedro B. da (2013) - Gerir carreiras no século XXI : a perspectiva
organizacional e as
motivações individuais. RESUMO: “Como planear carreiras no atual contexto de
[Lisboa] : Bnomics.
negócios? Planear a médio prazo parece inútil, pelos desvios
que ocorrerão. Quando o emagrecimento das empresas é a
regra, torna-se mais difícil encontrar oportunidades de
progressão profissional para os Colaboradores. Este livro
aborda este dilema sentido por muitas organizações e propõe
soluções que contornam os constrangimentos existentes.”

NICKSON, Dennis (2013) - Human resource management for the hospitality and
tourism industries. 2nd. ed. - Abingdon : Routledge.

RESUMO: “This 2nd edition has been fully updated with: new
legal information, data, statistics and examples; new chapter
looking at HRM policies and practice in events; new
international examples of best practice for prescriptive
teaching and discussion, and international case studies to
exercise problem solving techniques and contextualize
learning. Written in a user friendly style, each chapter includes
chapter outlines and objectives, HRM in practice – boxed
examples, reflective review questions, web links, discussion
questions and further reading to aid understanding and test
knowledge. Visit www.routledge.com/cw/nickson “
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YU, Kang Yang Trevor ; CABLE, Daniel M. (ed.) (2014) - The Oxford handbook of
recruitment. Oxford ; New York : Oxford University Press.
RESUMO: “It is hoped that by providing insight to both
theoretical and empirical underpinnings of the topic this
volume will focus readers to the important issues affecting our
understanding and application of recruitment concepts; and
provide structure toward current thinking and future
exploration of the field. In the spirit of investigative inquiry,
the book's chapters are organized according to the questions
they answer about the nature of recruitment: Who is involved
in recruitment; What do these stakeholders do; When do
recruitment phenomenon occur; Where does recruitment
take place; Why does recruitment influence various
stakeholders in the process; and finally, how is recruitment
investigated?”

WILKINSON, Adrian ; REDMAN, Tom (2013) - Contemporary human resource
management : text and cases. 4th. ed. - Harlow : Pearson.
RESUMO: “Written in a clear yet thought-provoking style, the
book contains chapters contributed by experts in their field to
ensure coverage of the most recent ideas and practices. Each
chapter is complemented by extensive case studies, exercises
or activities to put concepts into recognizable context.”

DESSLER, Gary (2014) - Fundamentals of human resource management. 3rd. ed. Harlow : Pearson.
RESUMO: “Offering a wealth of functional examples and
applications, this text emphasizes the notion that all managers
need basic human resource management skills. This edition is
the first text on the market to build its core around the talent
management process-which the author defines as the goaloriented and integrated process of planning, recruiting,
developing, managing, and compensating employees.”
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ROCHA, Graça (2008) - ABC... do secretariado. Porto : Almeida & Leitão.
RESUMO: “É um pequeno grande livro para auxiliar o
Secretariado e Técnicos Administrativos de forma a tornar mais
fáceis as rotinas diárias destes profissionais. Num mundo em
mudança e com exigências cada vez mais fortes e também com
desenfreada concorrência, obrigando a uma cada vez mais
apurada preparação. A título exemplificativo alguns dos temas
tratados: elaboração de atas, agenda, gestão do tempo,
indumentária, protocolos, racionalização, reuniões, viagens,
relações com chefias e afins.”

INFOBIB

5

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Agenda Cultural Município de Proença-aNova

Mensal

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Itens recebidos
(Out. 2014)

Nº 19 (1ª quinz. Out. 2014)
Nº 20 (2ª quinz. Out. 2014)

Diário de Coimbra

Diário

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1346 (01 Out. 2014)
Nº 1347 (08 Out. 2014)
Nº 1348 (15 Out. 2014)
Nº 1349 (22 Out. 2014)
Nº 1350 (29 Out. 2014)

Trimestral

Nº 102 (Out./Dez. 2014)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3555 (02 Out. 2014)
Nº 3556 (09 Out. 2014)
Nº 3557 (16 Out. 2014)
Nº 3558 (23 Out. 2014)
Nº 3559 (30 Out. 2014)

Newsletter da Fundação C. Gulbenkian

Mensal

Nº 158 (Out. 2014)

O Interior

Semanal

Nº 771 (02 Out. 2014)
Nº 772 (09 Out. 2014)
Nº 773 (16 Out. 2014)
Nº 774 (23 Out. 2014)
Nº 775 (30 Out. 2014

Inforbanca

Questões Atuais de Direito Local

Trimestral

Nº 28600 (30 Set. 2014)
a
Nº 28631 (31 Out. 2014)

Nº 3 (Jul./Set. 2014)

Raiano

Mensal

Nº 453 (16 Out. 2014)

Reconquista

Semanal

Nº 3577 (02 Out. 2014)
Nº 3578 (09 Out. 2014)
Nº 3579 (16 Out. 2014)
Nº 3580 (23 Out. 2014)
Nº 3581 (30 Out. 2014)

Revista de Legislação e Jurisprudência

Bimestal

Nº 3988 (Set./Out. 2014)

Voz das Misericórdias

Mensal

(Set. 2014)
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