
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O técnico auxiliar de saúde é um 

profissional que, sob a orientação de 

profissionais de saúde com formação 

superior, auxilia na prestação de cuidados 

de saúde aos utentes, na recolha e 

transporte de amostras biológicas, da 

limpeza, na higienização e transporte de 

roupas, materiais e equipamentos, na 

limpeza e higienização dos espaços e no 

apoio logístico e administrativo das 

diferentes unidades e serviços de saúde. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

O perfil de desempenho 
à saída do curso 
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Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Cacém 

Rua António Nunes Sequeira 1, Agualva  

 2735-058 Cacém 

Telefone: 219 129 330 /219 129 331 

Fax: 219129335 

Contactos:  direcao@ferreiradias.pt 
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mailto:direcao@ferreiradias.pt
mailto:secretaria@ferreiradias.pt
https://esfdferreira.wordpress.com/


Objetivos 
Os cursos profissinalizantes têm como 
objetivo o desenvolvimento de 
competências escolares, técnicas, sociais e 
relacionais que permitem o acesso a 
desempenhos profissionais mais 
qualificados. 

 

Destinatários  
Jovens que : 

 Concluiram o 9º ano de escolaridade 
ou formação equivalente. 

 Procuram um ensino mais prático e 
voltado para o mundo do trabalho . 

 

Certificação 
A conclusão, com aproveitamento, do 
Curso Profissional confere: 

 Um diploma de nível secundário de 
educação (12ºano) e certificação 
profissional de nível IV. 

 
 
 
 

 

Desenvolvimento curricular 
A formação priviligia uma estrutura 
curricular acentuadamente 
profissionalizante que integra as 
componentes de formação sociocultural, 
científica e técnica incluindo uma formação 
de contexto de trabalho. 
 
 

1. Componente Sociocultural 
Inclui as seguintes disciplinas: 

 Português 
 Língua estrangeira 
 Área de integração  
 Tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) 
 Educação física  

 
 

2. Componente Científica  
Inclui as seguintes disciplinas 

 Matemática 
 Física e química 
 Biologia  

 
 

3. Componente técnica  
Inclui as seguintes disciplinas: 

 Saúde 
 Gestão e organização dos serviços e 

cuidados de saúde (GOSCS) 
 Comunicação e relacões 

interpessoais (CRI) 
 Higiene, segurança e cuidados gerais 

(HSCG)   

Formação em contexto de 
trabalho  
A formação em contexto de trabalho 
assume a forma de um estágio profissional 
de 600 horas e visa a aquisição de 
competências técnicas, relacionais e 
organizacion
ais 
revelantes 
para a 
qualificação 
profissional. 

 
 

Prosseguimento de estudos  
A conclusão de um curso profissional 
permite o presseguimento de 
estudos/formação num curso de 
especialização tecnológica ao acesso ao 
ensino superior.  
 

 
Saídas Profissionais 

 Hospitais Públicos e Privados 
 Centros de Saúde 
 Consultórios Médicos 
 Clínicas 
 Outros Estabelecimentos de Saúde 
 Centros de Terceira Idade 
 Lares 
 IPSS/Centros de Acolhimento e 

Residência de Crianças 
 Domicílio 
 Institutos de Estética 

 


