
O(A) 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 amos-
tras biológicas, na limpeza, higienização e transporte de roupas, materiais e 
equipamentos, na limpeza e higienização dos espaços e no apoio logístico e ad-
ministrativo das diferentes unidades e serviços de saúde.  

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

1 — Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de acordo com orientações 
do enfermeiro:  

2 — Auxiliar nos cuidados post-mortem, de acordo com orientações do profis-
sional de saúde.  
3 — Assegurar a limpeza, higienização e transporte de roupas, espaços, materi-
ais e equipamentos, sob a orientação de profissional de saúde;  
 4 — Assegurar atividades de apoio ao funcionamento das diferentes unidades e 
serviços de saúde:  
5 — Auxiliar o profissional de saúde na recolha de amostras biológicas e trans-
porte para o serviço adequado, de acordo com normas e ou procedimentos defi-
nidos.  

Agrupamento de Escolas de Mirandela 

CURSO PROFISSIONAL DE   

TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE 



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 Tra-
balho 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; 

Componentes 
de formação 

Técnico Auxiliar de Saúde 

(Carga total do curso nos três anos– 3275 horas) 

Sociocultural  

Português 320 

Inglês 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica  

Matemática 200 

Biologia 150 

Física e Química 150 

Saúde 

1175 Tecnológica  

Higiene, Segurança e Cuidados Gerais 

Comunicação e Relações Interpessoais 

Gestão e Organização dos Serviços e  
Cuidados de Saúde 

Prática Formação em Contexto de Trabalho 600 

Mais informações em https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/1804 

PRÉ-INSCRIÇÕES ON-LINE:  

https://forms.gle/WjNJTEKN4RMF36QD9   ou  

PLANO CURRICULAR 

https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/1804
https://forms.gle/WjNJTEKN4RMF36QD9

