
 

 

   Cursos Profissionais 2019/2020 

 

 

 

 Técnico de 
Restauração 
Cozinha e 
Pastelaria 

Técnico de 
Multimédia 

Técnico de 
Contabilidade 

Técnico Auxiliar 
de Saúde 

Técnico de 

Informática - 
Sistemas 

Técnico de 

Comunicação e 
Serviço Digital 

Formação 

Sociocultural 

• Português(10º/11º) 

• Inglês(10º/11º/12º) 

• Área de Integração(10º/11º/12º) 

• Tecnologias da Informação e Comunicação (10º) 

• Educação Física(10º/11º/12º) 

Formação 

Científica 

•Economia (10º/11º) 
• Psicologia (10º/11º) 
• Matemática 
(10º/11º) 

 

•História da Cultura das 
Artes (10º/11º) 
• Matemática(10º/11º) 
•Física e Química(10/11) 

•Economia(10º/11º) 
•Matemática(10º/11/12) 

•Biologia (10º/11º)            
• Matemática(10º/11º) 
•Fisica-
Quimica(10º/11º) 

• Matemática(10º/11/12) 
•Fisica-Quimica(10º/11) 

•Matemática(10º/11º/12) 
• Economia(10º/11º) 
• Comunicação(10º/11º) 

Formação 

Técnica 

 

•Tecnologia 
Alimentar(10º) 
•Gestão de 
Controlo(10º/11º) 
•Comunicar em 
Francês(10º) 
•Serviços de cozinha 
e pastelaria 
(10º/11º/12)  

 

 
•Design 
Multimédia(10º/11º/12º) 
•Sistemas de 
Informação(10º/11º/12º) 
•Técnicas 
Multimédia(10º/11º/12º)
  
 

 

•Contabilidade Geral e 
Analítica(11º) 
•Direito das 
Organizações(12º) 
•Cálculo Financeiro e 
Estatística 
Aplicada(10º/11º/12º) 
•Organização e Gestão 
Empresarial 

 

•Saúde(10º/11º/12º) 
•Gestão e Organização 
dos Serviços e Cuidados 
de Saúde(10º/11º/12º)  
•Comunicação e 
Relações 
Interpessoais(10º/11º) 
•Higiene, Segurança e 
Cuidados 
Gerais(10º/11º/12º) 

 

•Arquitetura e Redes de 
Comunicação(10º/11º/12º) 
•Linguagens de 
Programação(10º/11º/12º) 
•Sistemas de Informação 
(10º/11º) 
•Sistemas Operativos e 
Aplicações(11º/12º) 

 
•Gestão (10º/11º) 
•Comunicação(10º/11º/12º) 
•Marketing (10º/11º) 
•Sistemas 
Digitais(10º/11º/12º) 
•Comunicar em Inglês(11º) 

                                                                                              •     Formação em Contexto de Trabalho 



 
 
 

Técnico de 

Restauração Cozinha e 
Pastelaria 

Técnico de 

Multimédia 

Técnico de 

Contabilidade 

Técnico Auxiliar de 

Saúde 

Técnico de 

Informática - 
Sistemas 

Técnico de 

Comunicação e 
Serviço Digital 

Perfil 

Profissional 

Armazenar e assegurar o 
estado de conservação das 
matérias-primas utilizadas; 
preparar o serviço de 
cozinha para a confeção 
das refeições; 
assegurar a limpeza e 
arrumação dos espaços, 
equipamentos e utensílios, 
confecionar molhos e 
guarnições; preparar, 
confecionar e empratar 
entradas, sopas, pratos, 
quer regionais quer 
internacionais; articular 
com o serviço de mesa; 
pesquisar novas técnicas e 
tendências de cozinha e 
pastelaria; gerir e controlar 
os custos de produção; 
colaborar na elaboração de 
cartas e ementas… … 

 
 Conhecer e 
desenvolver produtos 
multimédia interativos 
Captar, digitalizar e 
tratar imagens, som e 
texto 
Editar conteúdos com 
vista à criação de 
soluções de 
comunicação 
(informativas e lúdicas) 
Integrar conteúdos 
utilizando ferramentas 
de autor 
Programar aplicações 
multimédia 
Animar objetos para 
aplicações multimédia 
Desenhar conteúdos 
multimédia 

Preencher documentação 
comercial e fiscal de uso 
corrente; preparar a 
informação e a 
documentação das 
empresas; organizar, 
classificar e registar e 
arquivar documentos 
contabilísticos; consultar, 
interpretar, analisar, 
sintetizar e avaliar a 
informação constante dos 
documentos 
 contabilísticos; utilizar 
aplicações informáticas 
específicas; auxiliar o 
técnico oficial de contas 
(TOC) … … 

Colaborar, sob 
supervisão técnica, na 
prestação de cuidados de 
higiene e conforto aos 
doentes; proceder ao 
acompanhamento e 
transporte de doentes 
em camas, macas, 
cadeiras de rodas ou a 
pé, dentro e fora do 
estabelecimento; auxiliar 
nas tarefas de 
alimentação; preparar o 
material para a 
esterilização; ajudar nas 
tarefas de recolha de 
material para análise; 
preparar e lavar o 
material dos serviços 
técnicos; … … 

Instala e configura 
sistemas operativos; 
Instala e configura 
utilitários sobre 
sistemas operativos; 
Executa os 
procedimentos 
necessários para 
administrar uma rede 
local; Define e 
implementa um plano 
de instalação de um 
sistema de base de 
dados; Procede à 
gestão e instalação de 
base de dados; Planeia, 
instala e gere um 
servidor intranet e 
Internet em ambiente 
Web; Elabora páginas 
para a Web, com 
recurso a hipertexto 

Criar e editar redes 
sociais, conteúdos, 
campanhas de email 
marketing, lojas online. 
Assegurar os 
procedimentos da venda 
em meios interativos ou 
digitais; implementar e 
monitorizar estratégias 
de promoção (fazer 
publicidade e marketing 
aos produtos e serviços); 
atender e aconselhar os 
clientes; receber e gerir 
pedidos de assistência 
através de meios 
interativos ou digitais; 
registar, resolver e 
encaminhar situações 
comerciais… … 

Saídas 

Profissionais 

 
 
Cozinheiro/a 
Chefe de Cozinha 
Técnico de Catering 
Pasteleiro. 

 

Fotógrafo / Videógrafo 
Designer Gráfico; 
Web Designer;Criador 
de ambientes virtuais; 
Gestor de Redes Sociais 
Produtor / Gestor de 
Projetos Multimédia; 
Programador de 
Aplicações Multimédia; 
Misturador de Som e 
Imagem; Técnico de 
animação multimédia 

 
 

É um profissional apto a 
desempenhar tarefas 
contabilísticas e 
administrativas inerentes 
ao funcionamento das 
empresas e outras 
organizações, 
nomeadamente nos 
domínios do 
planeamento, 
organização, execução e 
controlo. 

 
Hospitais; Centros de 
Saúde; Consultórios 
Médicos; Clínicas; 
Centros e Lares; 
IPS/Centros de 
Acolhimento e 
Residência de Crianças; 
Domicílio; 
Institutos de Estética. 

 
Desempenhar funções 
ao nível de: 
  Empresas privadas 
  Empresas públicas 
  Autarquias 

Empresas de serviços, 
indústria e comércio que 
optem por soluções de 
comunicação, com o 
cliente, suportada pela 
internet e através de 
vários meios digitais; 
Associações comerciais e 
empresariais; Gabinetes 
de comunicação e 
marketing digital de 
instituições públicas e 
privadas; Trabalhador 
independente. 

 


