CURSOS PROFISSIONAIS 2021/2022

Técnico de Informática - Sistemas

Técnico Auxiliar de Saúde

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.

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 Apoio à Gestão
Desportiva
É o profissional que colabora na
gestão e manutenção de
instalações e de equipamentos
desportivos e que participa na
conceção, desenvolvimento e
avaliação de programas, atividades
e eventos desportivos em diversos
contextos organizacionais.

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 (ou apoio a transporte particular) que irá utilizar na deslocação
para Formação em Contexto de Trabalho;
- Subsídio de Alojamento (carece de aprovação, para residentes a mais de 50 kms).

A pré-inscrição é preferencial na seleção para o curso.
Faz a tua pré-inscrição através do QRCode
ou pelo link
https://forms.gle/HrqUyAvhjfCSUfHf6

Técnico de Informática – Sistemas
(Carga total do curso nos três anos – 3125 horas)

Estrutura curricular
Componentes de formação
Sociocultural
(comum a todos os cursos)

Científica

Tecnológica
Prática

Disciplinas
Português
Inglês
Área de Integração
Tecnologias de Informação e Comunicação
Educação Física
Física e Química
Matemática
Sistemas de Informação
Aplicações Informáticas
Redes de Comunicação
Programação
Formação em Contexto de Trabalho

Carga horária*
320
220
220
100
140
200
300
1025
600

Para mais informações consultar - https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7385

Técnico Auxiliar de Saúde
(Carga total do curso nos três anos – 3275 horas)

Estrutura curricular
Componentes de formação
Sociocultural
(comum a todos os cursos)

Científica

Tecnológica
Prática

Disciplinas
Português
Inglês
Área de Integração
Tecnologias de Informação e Comunicação
Educação Física
Matemática
Física e Química
Biologia
Saúde
Higiene, Segurança e Cuidados Gerais
Comunicação e Relações Interpessoais
Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde
Formação em Contexto de Trabalho

Carga horária*
320
220
220
100
140
200
150
150
1175
600

Para mais informações consultar - https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/1804

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva
(Carga total do curso nos três anos – 3300 horas)

Estrutura curricular
Componentes de formação
Sociocultural
(comum a todos os cursos)

Científica

Tecnológica
Prática

Disciplinas
Português
Inglês
Área de Integração
Tecnologias de Informação e Comunicação
Educação Física
Matemática
Estudo do Movimento
Psicologia
Práticas de Atividades Físicas e Desportivas
Organização e Gestão do Desporto
Gestão de Programas e Projetos de Desporto
Gestão de Instalações Desportivas
Formação em Contexto de Trabalho

Carga horária*
320
220
220
100
140
200
100
200

Para mais informações consultar - https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7340

1200
600

