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Destinatários 

Jovens com o 9º Ano de escolaridade ou 

equivalente, ou que tenham frequência do 

ensino secundário sem aproveitamento. 

Cursos Profissionais 2011-2012 

Estes cursos conferem o Diploma de 

conclusão  do nível secundário de 

educação (12º ano) e um Certificado 

de Qualificação Profissional. 

Informática de Gestão Secretariado 

As actividades principais a 

desempenhar por este técnico 

são, entre outras… 
- Instalar, configurar e efectuar a 

manutenção de diferentes sistemas 

operativos e software de aplicação; 

 

-Desenvolver, distribuir, instalar e efectuar 

a manutenção de aplicações informáticas, 

utilizando ambientes e linguagens de 

programação orientadas a objectos, 

procedimentos e visuais; 

 

-Desenvolver, instalar e manter servidores, 

paginas e sistemas de informações nas 

tecnologias Web; 

 

-Desenvolver aplicações na área de gestão; 

 

-Colaborar na gestão de meios humanos, 

materiais e financeiros; 

 

-Utilizar aplicações de facturação, stock, 

contas correntes, imobilizado, contabilidade e 

salários; 

 

-Participar na execução da contabilidade 

geral da empresa, apoiar o expediente e 

arquivo. 

Destinatários 

Jovens com o 9º Ano de escolaridade ou 

equivalente, ou que tenham frequência do 

ensino secundário sem aproveitamento. 

As actividades principais a 

desempenhar por este técnico 

são, entre outras… 
- Executar tarefas inerentes à gestão e 

organização do secretariado de uma empresa 

ou serviço público; 

 

- Planear e organizar a rotina diária e 

mensal da chefia / direcção, providenciando 

pelo cumprimento dos  compromissos 

agendados; 

 

- Organizar e executar tarefas relacionadas 

com o expediente geral do secretariado da 

chefia / direcção; 

 
- Assegurar a comunicação da chefia / 
direcção com interlocutores internos ou 
externos, em língua portuguesa ou 
estrangeira; 

- Utilizar  as aplicações informáticas e a 

Internet na elaboração, organização e 

pesquisa de informação; 

 

- Organizar os documentos contabilísticos 

em função do seu conteúdo; 

 

- Arquivar os documentos relativos à 



Destinatários 

Jovens com o 9º Ano de escolaridade ou 

equivalente, ou que tenham frequência do 

ensino secundário sem aproveitamento. 

Apoio à Gestão Desportiva 

 

 

As actividades principais a 

desempenhar por este técnico 

são, entre outras… 
- Colaborar na gestão e manutenção de 

instalações e equipamentos desportivos; 

 

- Participar no desenvolvimento e avaliação 

de programas, actividades e eventos 

desportivos; 

 

- Colaborar no apoio e atendimento aos 

destinatários de programas, actividades e 

eventos desportivos; 

 

- Colaborar no apoio aos utilizadores de 

instalações desportivas. 

Destinatários 

Jovens com o 9º Ano de escolaridade ou 

equivalente, ou que tenham frequência do 

ensino secundário sem aproveitamento. 

Auxiliar de Saúde 

 

 

As actividades principais a 

desempenhar por este técnico 

são, entre outras… 
- Auxiliar na prestação de cuidados aos 

utentes, de acordo com orientações do 

enfermeiro; 

 

- Assegurar a limpeza e higienização de 

espaços e transporte de roupas, materiais e 

equipamentos, sob a orientação de 

profissional de saúde; 

 

- Assegurar actividades de apoio ao 

funcionamento das diferentes unidades e 

serviços de saúde; 

 

 - Auxiliar o profissional de saúde na recolha 

de amostras biológicas e transporte para o 

serviço adequado, de acordo com normas e 

ou procedimentos definidos. 

Destinatários 

Jovens com o 9º Ano de escolaridade ou 

equivalente, ou que tenham frequência do 

ensino secundário sem aproveitamento. 

Gestão 

 

 

As actividades principais a 

desempenhar por este técnico 

são, entre outras… 
- Recepcionar, verificar, registar e arquivar 

documentação; 

 

- Elaborar e expedir documentação; 

 

- Colaborar no apoio à Administração / 

Direcção; 

 

- Processar Salários; 

 

- Classificar e contabilizar documentos; 

 

- Colaborar no Departamento de Compras. 


