
 

 

 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA FORMATIVA PROFISSIONAL  -   ANO LETIVO  2022/23 
 
Este folheto informativo pretende informar os alunos sobre os cursos profissionais aprovados no Agrupamento de Escolas de Mirandela.  

Cursos Profissionais 

    
Técnico de Informática - Sistemas 
 
É o profissional que efetua a instalação, a 
configuração e a manutenção de 
ferramentas, equipamentos e sistemas 
informáticos, suportados em diferentes 
plataformas e sistemas operativos, e 
procede à gestão e administração de 
base de dados e ao desenvolvimento de 
software, assegurando a otimização do 
seu funcionamento e respeitando as 
normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de proteção do ambiente. 

Técnico Auxiliar de Saúde  
 
É o profissional que, sob a orientação de 
profissionais de saúde com formação 
superior, auxilia na prestação de 
cuidados de saúde aos utentes, na 
recolha e transporte de amostras 
biológicas, na limpeza, higienização e 
transporte de roupas, materiais e 
equipamentos, na limpeza e higienização 
dos espaços e no apoio logístico e 
administrativo das diferentes unidades e 
serviços de saúde. 

Técnico de Análise Laboratorial 
 
O Técnico de Análise Laboratorial é o 
profissional qualificado para, no domínio 
dos princípios e das técnicas de análise 
qualitativa, quantitativa e instrumental, 
realizar ensaios, registar e interpretar os 
resultados, selecionando os métodos e as 
técnicas mais adequadas, para aplicação 
em contexto laboratorial e/ou em 
processos químicos. 
 

Técnico Administrativo 
 
O(A) Técnico Administrativo(a) é o 
profissional que terá com principais 
funções a execução de tarefas 
administrativas relativas ao 
funcionamento de uma empresa ou 
serviço público, seguindo procedimentos 
estabelecidos, tarefas relacionadas com o 
expediente geral da empresa ou serviço 
público, utilizando equipamento 
informático e equipamento e utensílios 
de escritório. 

 
CERTIFICAÇÃO 
Certificação Profissional: A Escola confere um Diploma de Qualificação Profissional de nível 4. 
Acesso ao Ensino Superior: Os cursos conferem o Diploma de Estudos Secundários (12º ano) e permitem acesso ao Ensino Superior. 
 
APOIOS 

- Refeição (na cantina da escola); 
- Subsídio de Transporte mensal contra reembolso da despesa apresentada; 
- Bolsa de material (para escalão A e B)  
- Livros escolares 

- Bolsa de Profissionalização atribuída durante o período de Formação em Contexto de 
Trabalho conforme legislação em vigor (1º, 2º e 3º anos) assim como o transporte 
público que irá utilizar na deslocação para Formação em Contexto de Trabalho; 
- Subsídio de Alojamento (carece de aprovação, para residentes a mais de 50 kms). 
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ESTRUTURA CURRICULAR 
Componentes comuns a todos os cursos 

Componentes de formação Disciplinas Carga horária* 

Sociocultural 

Português 320 
Inglês 220 
Área de Integração 220 
Tecnologias de Informação e Comunicação 100 
Educação Física 140 

Prática Formação em Contexto de Trabalho 600 

 

Componentes específicas de cada curso 

Componentes 
de formação 

Técnico de Informática – 
Sistemas 

(Carga total do curso nos três anos 
– 3200 horas) 

Técnico Auxiliar de Saúde 
(Carga total do curso nos três anos 

– 3275 horas) 

Técnico de Análise Laboratorial 
(Carga total do curso nos três anos 

– 3350 horas) 

Técnico Administrativo 
(Carga total do curso nos três anos 

– 3225 horas) 

Científica 

Física e Química 200 Matemática  200 Física e Química 200 Matemática  100 

Matemática 300 Física e Química 150 Matemática 300 Economia 200 

--- -- Biologia 150 --- -- Psicologia e Sociologia 200 

Tecnológica 

Arquitetura de 
Computadores e Redes 

1100 

Saúde 

1175 

Análises Químicas 

1250 

Técnicas Administrativas 

1125 

Sistemas Operativos e 
Aplicações 

Higiene, Segurança e 
Cuidados Gerais 

Tecnologia Química Aplicações Informáticas 

Sistemas de Informação 
Comunicação e Relações 
Interpessoais 

Qualidade, Segurança e 
Ambiente 

Legislação Empresarial e 
Empregabilidade 

Linguagem de Programação 
Gestão e Organização dos 
Serviços e Cuidados de Saúde 

Química Aplicada 
Organização e Gestão de 
Empresas 

Para mais informações consultar:  
Técnico de Informática – Sistemas - https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7385 
Técnico Auxiliar de Saúde - https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/1804 
Técnico de Análise Laboratorial - https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7265 
Técnico Administrativo - https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/36 
 
 
PRÉ-INSCRIÇÕES ON-LINE: https://forms.gle/WjNJTEKN4RMF36QD9   ou com o QRcode 
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