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1 - Sujeito a alterações
2 - Curso Profissional de Técnico/a Auxiliar de Saúde
3 - Curso Profissional de Técnico/a Auxiliar de Farmácia

2019-2020
CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
E
CURSOS PROFISSIONAIS

CURSOS DE EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO

CURSOS PROFISSIONAIS
TÉCNICO/A AUXILIAR DE SAÚDE

OPERADOR/A DE LOGÍSTICA
Efetuar as operações de receção,
preparação, armazenagem, expedição e inventariação de mercadorias.
OPERADOR/A DE JARDINAGEM
Organizar e executar tarefas relativas à instalação e manutenção de
jardins e espaços verdes, tendo em
conta as condições climáticas e do
solo.
CONDIÇÕES DE ACESSO
Jovens com idade igual ou superior a 15
anos, habilitações escolares superiores
ou iguais ao 6º e inferiores ao 9º ano.
CERTIFICAÇÃO
O Curso tem a duração de 2 anos letivos e confere um diploma de conclusão
do Ensino Básico (9º ano) e certificação profissional na área de formação
escolhida de nível 2 do QNQ.
Os alunos podem prosseguir estudos
no ensino secundário de acordo com as
condições de acesso nos Cursos Profissionais ou Cientifico-Humanísticos.

Só existem
10 vagas
em cada um dos
cursos profissionais.

Auxilia na prestação de cuidados de
saúde aos utentes. Ajuda na recolha
e transporte de amostras biológicas,
na higienização de espaços e transporte de roupas, materiais e equipamentos, no apoio logístico e administrativo das diferentes unidades e
serviços de saúde.
TÉCNICO/A AUXILIAR DE FARMÁCIA
Assegura a execução de todos os
atos inerentes ao exercício de funções de coadjuvação na área farmacêutica.
CONDIÇÕES DE ACESSO
Jovens com o 9º ano de escolaridade.
CERTIFICAÇÃO
Os cursos têm a duração de 3 anos
letivos e conferem o diploma do 12º
ano, bem como o nível 4 de qualificação do ANQ.
Os alunos podem prosseguir estudos
no ensino superior.

