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Oferta formativa para  

2018/2019 * 

Cursos Científico-Humanísticos  

Curso de Ciências e Tecnologias 

Curso de Ciências Socioeconómicas 

Curso de Artes Visuais 

Curso de Línguas e Humanidades 

Cursos Profissionais 

Técnico de Restaurante / Bar 

Técnico de Turismo 

Técnico Comercial 

Técnico  de Receção 

Técnico de Análises Laboratoriais 

Técnico Auxiliar de Saúde 

Técnico de Design Gráfico 

Técnico de Desporto 

Técnico de Organização de Eventos 

Técnico de Gestão e Programação de  
Sistemas Informáticos 

Cursos Educação e Formação de 

Jovens T2 – 2 anos = 9.º ano 

 
Curso de Operador de Jardinagem 

Curso de operador de Distribuição 

* A abertura dos cursos depende do 

número de alunos inscritos 

 
CEF— Operador de Jardinagem 

C. P. Técnico de Organização de Eventos 

Neste curso aprenderás a instalar, confi-
gurar e efetuar a manutenção de compu-
tadores, redes, sistemas operativos  a, 
dominar as técnicas de programação e a 
administrar e gerir a segurança de siste-
mas informáticos e redes de comunicação 
de dados. 

Neste curso aprenderás a conceber 
e programar eventos; elaborar 
orçamentos, aplicar normas proto-
colares e avaliar o processo e os 
resultados de um evento. 

Funções: Organizar e executar tarefas relati-

vas à instalação e manutenção de jardins e 

espaços verdes, tendo em conta as condi-

ções edafoclimáticas e respeitando as nor-

mas de segurança, higiene e saúde no traba-

lho agrícola e de proteção do ambiente. 

C. P. Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

CEF— Operador de Distribuição 
Funções: Efetuar as operações de 

receção, arrumação, exposição e repo-

sição, inventariação de mercadorias e 

atendimento e venda ao cliente, de 

acordo com as regras de segurança no 

trabalho e a segurança alimentar. 

Efectuar serviço de cafetaria. 



   

Curso de Ciências e Tecnologias 

Curso de Artes Visuais 

Exemplos de Saídas Profissionais: 
Biologia, Bioquímica; Ciência Alimen-
tar, Ciências do Mar, Química, Física, 
Ciências Farmacêuticas, Ciências Fo-
renses e Criminais, Ciências da Saúde, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia... 
Medicina, Informática... 

C. P. Técnico Comercial  

C. P. Técnico de Restauração Bar  

Exemplos de Saídas Profissionais: 
Arquitectura, Artes, Design, Escultu-
ra, Fotografia, Multimédia, Pintura, 
Escultura, Produção e Comunicação 
Gráfica e Digital,  Animação e Produ-
ção Artística, Cinema, Música, Teatro 
e Artes Performativas….. 

Curso de Línguas e Humanidades 

Exemplos de Saídas Profissionais: 
Administração, Auditoria e Fiscalida-
de,  Contabilidade,  Economia, Ges-
tão, Ciência Política, Direito,   Marke-
ting e Publicidade, Recursos Huma-
nos, Relações Públicas, Secretariado, 
Solicitadoria, Turismo... 

Exemplos de Saídas Profissionais: 
Educação, História e Arqueolo-
gia, Ciência Política, Comunica-
ção e Jornalismo, Direito, Geo-
grafia, Psicologia, Relações Pú-
blicas, Sociologia, Solicitadoria, 
Arqueologia, Filosofia, Línguas, 
Tradução, Animação e Produção 
Artística, Teatro... 

C. P. Técnico de Receção  

C. P. Técnico de Turismo  

C. P. Técnico de Design Gráfico 

C. P. Técnico Auxiliar de Saúde  

C. P. Técnico de Análises Laboratoriais  

Neste curso aprendem-se técnicas de 
serviço de mesa e a preparar cocktails 
e outras bebidas para desempenhar a 
função de Barman/Barwoman.  

Este profissional executa serviços de 
informação, animação e organização 
de eventos em empresas de turismo, 
de reservas em agências de viagens e 
de recepção e acolhimento em uni-
dades turísticas. 

Neste curso aprenderás todas as técnicas 
para seres um/uma vendedor(a) de suces-
so, nos mais diferentes ramos de activi-
dade, organizar e planear a venda de 
produtos e ou serviços em estabeleci-
mentos comerciais 

Neste curso aprenderás a executar servi-
ços de receção e acolhimento em estabe-
lecimentos hoteleiros e afins; efectuar 
operações de reserva e marcações de 
bilhetes para viagens e eventos, etc.. 

Com esta formação adquirem-se técnicas 
para trabalhar em unidades clínicas, uni-
dades hospitalares, IPSS, centros de aná-
lises clínicas, gabinetes médicos e áreas 
afins da saúde e higiene... 

Este é um profissional que está apto a parti-
cipar no planeamento, na organização e no 
desenvolvimento do treino de modalidades 
desportivas, individuais ou coletivas, bem 
como organizar e dinamizar atividades físi-
cas e desportivas em contexto de ocupação 
de tempos livres, animação e lazer. 

Este técnico realiza ensaios, regista e 
interpreta os resultados, seleccionan-
do os métodos e as técnicas mais 
adequadas, para aplicação em contex-
to laboratorial e/ou em processos 
químicos. 

Este é um profissional qualificado 
apto a conceber e maquetizar objec-
tos gráficos bi e tridimensionais 
utilizando meios electrónicos e 
manuais, bem como preparar a arte 
final para a impressão. 

C. P. Técnico de Desporto  

Curso de Ciências Socioeconómicas 


