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Técnico
Comercial

Técnico de
Distribuição
Cursos
Profissionais

Técnico de
Auxiliar
de Saúde

» Técnico Comercial

utos e serviços
» vender e estudar prod
es... » caracterizar tipos de clientes
pod
ento comercial
» organizar o estabelecim

ão
» Técnico de Distribuiç
ração de loja

Técnico de
Auxiliar
Educativa

» Técnico de Auxiliar de Saúde
» ajudar na prestação de cuidado
s
» assegurar atividades de apoio
nas
s... unidades e serviços
e
de saúde
d
po
» assegurar a limpeza, higienização
e
transporte de equipamentos

» Técnico de Auxiliar Educativa
» apoiar, cuidar e vigiar crianç
as e jovens
com outros profissionais de edu
cação
.
»
.
aco
.
mp
anh
ar
cri
s
anças e jovens em
de
po
passeios
» colaborar na planificação, org
anização e
execução de atividades

» planear as atividades de ope
dorias
» receber e armazenar merca
gestão de stocks
. » assegurar a
..
s
e
ento e
pod
» efetuar operações de atendim
venda ao cliente

Ciências e
s
Tecnologia

Artes
Visuais
Cursos
Científicohumanístico

Ciências
micas
Socioeconó

Línguas e
es
Humanidad

» Ciências Socieconómicas

Contabilidade
Gestão de empresas
.
.
.
s
ída Banca / Seguros
sa
Recursos Humanos
Consultoria

» Línguas e Humanidades

Ciências da Educação
Turismo
.
.
.
s
ída Tradução, Línguas e Literaturas
sa
Ciências da Comunicação
Animação Sociocultural

» Ciências e Tecnologias

Ciências Bioquímicas
Ciências Ambientais
s... Saúde / Medicina
ída
sa
Ciências Económicas
Engenharias

» Artes Visuais

Arquitetura
Publicidade / Markting
.
.
.
s
ída Design / Artes Pl´sticas
sa
Moda / Design textil
Multimédia
Artes do espetáculo

Curso de Educação e Formação
Nivel II

Operador de Distribuição

Exemplos de UFCD's...

(com duração de 25h ou 50h)

- Evolução do comércio
- Visão geral sobre a loja
- Receção de mercadorias
- Arrumar mercadoria em armazém
- Exposição de mercadoria

Componentes de
formação

Sociocultural

Científica

Tecnológica

Disciplinas

Carga Horária
Total

Língua Portuguesa / PLNM
Inglês

192
192

Cidadania e Mundo Atual

192

Tecnologias de Informação e Comunicação

96

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
Educação Física

30
96

Matemática Aplicada

210

Atividades Económicas

123

Unidades de Formação de Curta Duração

900

Formação em Contexto de Trabalho

210

- Reposição de mercadoria

Ficas qualificado para...
- Efetuar operações de receção de
mercadorias em armazém
- Armazenar as mercadorias e assegurar
a sua manutenção e conservação.
- Efetuar operações de atendimento e
venda ao cliente.
- Efetuar o inventário de mercadorias
- Movimentar cargas respeitando as
regras de segurança no trabalho

Curso PROFISSIONAL
Técnico comercial

Exemplos de UFCD's...
- Marketing
- Vendas
- Gestão de stocks
- Atendimento

Componentes de
formação

Sociocultural

Científica

Disciplinas

Carga Horária
Total

- Documentação comercial

Língua Portuguesa / PLNM

320

Inglês/Francês

220

Área de Integração

220

Ficas qualificado para...

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

- Estudar produtos e/ou serviços da

Educação Física

140

empresa

Economia

200

- Recolher informação sobre a

Matemática

300

concorrência e o mercado em geral

- Caracterizar o tipo de clientes

- Atender e aconselhar clientes

Tecnológica

Unidades de Formação de Curta Duração

1025

- Participar na organização e

Formação em Contexto de Trabalho

600

animação do estabelecimento
comercial
- Efetuar o controlo quantitativo e
qualitativo de produtos

Curso PROFISSIONAL
Técnico de distribuição
Componentes de
formação

Sociocultural

Científica

Tecnológica

Disciplinas

Exemplos de UFCD's...
- Prevenção de quebras das
mercadorias - Gestão de stocks
- Coordenação da receção de
mercadorias
- Coordenação da arrumação em
armazém da mercadoria
- Marketing

Carga Horária
Total

Língua Portuguesa / PLNM

320

Inglês/Francês

220

Área de Integração

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física

140

Economia

200

Matemática

300

Unidades de Formação de Curta Duração

1225

- Efetuar operações de

Formação em Contexto de Trabalho

600

atendimento e venda ao

Ficas qualificado para...
- Planear as atividades de
operação de loja.
- Coordenar as operações de
receção de mercadorias.
- Assegurar a gestão de stocks.

clientes

Curso PROFISSIONAL
técnico de Auxiliar de saúde
Componentes de
formação

Sociocultural

Científica

Tecnológica

Disciplinas

Exemplos de UFCD's...
- Sistemas do corpo humano
- Cuidados na saúde de idosos
- Cuidados na saúde infantil e
saúde materna
- Noções básicas de primeiros
socorros

Carga Horária
Total

Ficas qualificado para...

Língua Portuguesa / PLNM

320

Inglês/Francês

220

Área de Integração

220

aos utentes, de acordo com

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física

140

orientações do enfermeiro

Matemática

200

Física e Química
Biologia

150
150

Unidades de Formação de Curta Duração

1175

Formação em Contexto de Trabalho

600

- Ajudar na prestação de cuidados

- Assegurar o apoio ao
funcionamento das unidades e
serviços de saúde
- Auxiliar o profissional de saúde
na recolha e transporte de
amostras, de acordo com normas
e/ou procedimentos definidos.

Curso PROFISSIONAL
técnico de Ação Educativa
Componentes de
formação

Sociocultural

Científica

Tecnológica

Disciplinas

Exemplos de UFCD's...
- Planificação de atividades
pedagógicas
- Educação inclusiva
- Cuidados básicos de higiene e
de saúde em crianças
- Atividades lúdico-expressivas

Carga Horária
Total

Ficas qualificado para...

Língua Portuguesa

320

Inglês/Francês

220

Área de Integração

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física

140

Matemática

100

Psicologia

200

Sociologia

200

Unidades de Formação de Curta Duração

1100

- Vigiar, acompanhar e apoiar crianças

Formação em Contexto de Trabalho

600

e jovens, no desenvolvimento das

- Colaborar na planificação,
organização e execução de atividades
para crianças e jovens em diferentes
contextos de atuação
- Colaborar com o/a responsável pelas
atividades lúdico-pedagógicas no seu
planeamento e organização, em função
das temáticas e dos conteúdos a
desenvolver

atividades previstas, garantindo e
promovendo a sua segurança em todos
os momentos

