Agrupamento de Escolas de Mirandela
CURSO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SISTEMAS

O(A) Técnico de Informática/Sistemas é o profissional ...
… habilitado a proceder à instalação, manutenção e configuração de diversos
aplicativos e ferramentas nos diferentes sistemas operativos, Acumula, também,
competências na componente de desenvolvimento de software assim como, de
gestão de bases de dados, assegurando desta forma uma otimização dos sistemas informatizados.

ATIVIDADES PRINCIPAIS
- Efetuar a instalação, configuração e manutenção de computadores, periféricos,
redes locais e sistemas operativos e utilitários, de acordo com as necessidades dos
utilizadores e a fim de otimizar o funcionamento dos mesmos.
- Proceder à instalação, configuração e parametrização de aplicações de gestão
empresarial, tendo em conta o plano de instalação, requisitos funcionais e o plano
de acessos mais adequado ao cliente ou serviço, utilizando o software adequado,
nomeadamente, utilizando ferramentas aplicacionais como o processamento de
texto, folha de cálculo e apresentação gráfica.
- Proceder à gestão e administração de bases de dados, a fim de implementar um
sistema de informação numa organização ou empresa, tendo em conta os sistemas informáticos adequados.
- Desenvolver e implementar sistemas de Intranet e Internet, com recurso ao hipertexto, hipermédia e acesso a bases de dados.

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;

PLANO CURRICULAR

Técnico de Informática - Sistemas

Componentes
de formação

Sociocultural

Científica

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

Português

320

Inglês

220

Área de Integração

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física

140

Matemática

300

Física e Química

200

Arquitetura de Computadores e Redes
Tecnológica

Sistemas Operativos e Aplicações
Sistemas de Informação

1100

Linguagem de Programação
Prática

Formação em Contexto de Trabalho

Mais informações em https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7385

PRÉ-INSCRIÇÕES ON-LINE:
https://forms.gle/WjNJTEKN4RMF36QD9 ou

600

