


INSCRIÇÕES 

GABINETE DE INGRESSO: 

Rua Central de Gandra, 1317 

4585 - 116 Gandra - Paredes 
 

T.: 224 157 100  .   T: 224 157 171 

GPS: 41.183509,-8.445928 

 

Formulário de pré-inscrição em: 
https://www.cespu.pt/formacao-profissional/cursos-de-aprendizagem/ 

 

INICIO DOS CURSOS PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2016 

 

Documentos necessários para inscrição: 

 Cartão de Cidadão 

 Certificado de Habilitações (pelo menos 9º ano de escolaridade)  

 



CURSOS DE APRENDIZAGEM  

Os Cursos de Aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância, dirigidos a jovens,       
privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos, e regem-se   
pelos seguintes princípios orientadores: 

 

 Intervenção junto dos jovens em transição para a vida ativa e dos que já integram o mercado de trabalho 
sem o nível secundário de formação escolar e profissional, com vista à melhoria dos níveis de                    
empregabilidade e de inclusão social e profissional; 

 
 Organização em componentes de formação – sociocultural, científica, tecnológica e prática – que visam as 

várias   dimensões do saber, integradas em estruturas curriculares predominantemente profissionalizantes 
adequadas ao nível de qualificação e às diversas saídas profissionais; 

 
 Reconhecimento do potencial formativo da situação de trabalho, através de uma maior valorização da       

intervenção e do contributo formativo das empresas, assumindo-as como verdadeiros espaços de formação, 
geradores de progressão das aprendizagens;  

 
 A alternância é entendida como uma sucessão de contextos de formação, articulados entre si, que           

promovem a realização das aprendizagens com vista à aquisição das competências que integram um         
determinado perfil de saída. 

 
 A alternância é entendida como uma sucessão de contextos de formação, articulados entre si, que           

promovem a realização das aprendizagens com vista à aquisição das competências que integram um         
determinado perfil de saída. 

 



DESTINATÁRIOS E REQUISITOS: 

Os Cursos de Aprendizagem destinam-se a jovens que devem reunir, cumulativamente, a idade e              

habilitações escolares que a seguir se indicam. 

 Idade entre os 18 e os 24 anos 

 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente; 

 ou habilitação superior ao 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente, sem conclusão do ensino secundário 

ou   equivalente. 

 

Em situações excecionais poderá admitir-se a integração de candidatos com idade igual ou superior a 25 

anos em percursos formativos inseridos nos Cursos de Aprendizagem. 

 

 

CERTIFICAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL:  

Equivalência ao 12º ano de escolaridade. 

Qualificação nível 4, de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações. 

 

 

HORÁRIO E FUNCIONAMENTO:  

A formação decorrerá em horário laboral, de 2ª a 6ª feira, para turmas de 25 formandos, e tem uma duração 

mínima de 2800 e máxima de 3700 horas (aproximadamente 3 anos). 

 

 

REGALIAS:  

Bolsa para Profissionalização 

Bolsa para Material de Estudo 

Subsídio de Alimentação 

Subsídio de Transporte 



CURSO FINANCIADO 

CURSO TÉCNICO  

AUXILIAR DE SAÚDE  

 

O/A Técnico/a Auxiliar de Saúde é o/a profissional 

que auxilia na prestação de cuidados de saúde aos 

utentes, na recolha e transporte de amostras       

biológicas, na limpeza, 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, sob orientações do profissional de saúde. 

  

Classificação 

NÍVEL 4 

CURSO FINANCIADO 

CURSO TÉCNICO  

ELETRÓNICA MÉDICA  
 

O/A Técnico/a de Eletrónica Médica é o/a          

profissional que realiza análises e/ou ensaios     

químicos, físicos e   microbiológicos de acordo com 

o(s) método(s) analíticos(s) mais adequado(s),     

garantindo a fiabilidade dos resultados, sendo,    

também, responsável por avaliar os resultados das 

análises e/ou ensaios realizados, detetando e     

comunicando as anomalias/desvios relativamente 

ao estabelecido, caso existam, e elaborar relatórios, 

efetuando cálculos e registando em tabelas e      

gráficos os dados relativos às operações de controlo 

dos ensaios realizados. 

 



CURSO FINANCIADO 

CURSO TÉCNICO  

QUÍMICA INDÚSTRIAL 
  

O/A Técnico/a de Química Industrial está habilitado 

para detetar e resolver problemas  associados à    

realização de operações de arranque, paragem e 

condução de processos produtivos de uma unidade 

industrial, tendo em conta as técnicas de análise 

qualitativa e quantitativa, os processos químicos e 

operações unitárias da tecnologia química e os    

processos e  instrumentos de medida e controlo, 

respeitando as normas de segurança, higiene e    

saúde no trabalho e de proteção  ambiental. 

  

Classificação 

NÍVEL 4 

CURSO FINANCIADO 

CURSO TÉCNICO  

APOIO FAMILIAR E DE APOIO À COMUNIDADE 

 

O/A Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à            

Comunidade está habilitado para prestar cuidados 

de apoio  diretos a indivíduos no domicílio ou em   

contexto institucional, nomeadamente idosos,     

pessoas com deficiência e pessoas  com outro     

tipo de  dependência funcional temporária ou     

permanente, de acordo com as indicações da    

equipa técnica e os princípios deontológicos 

de atuação. 



CURSO FINANCIADO 

CURSO TÉCNICO  

APOIO À GESTÃO 

  

O/A Técnico/a de Apoio à Gestão está habilitado 

para assegurar a aplicação dos procedimentos    

técnicos e administrativos necessários à elaboração, 

aplicação e atualização dos instrumentos gerais de 

gestão, na  empresa ou serviço público. 

 

  

Classificação 

NÍVEL 4 

CURSO FINANCIADO 

CURSO TÉCNICO  

MARKETING 
 

 

O/A Técnico/a de Marketing está habilitado a     

colaborar na definição de estratégias de marketing, 

operacionalizar as políticas  de gestão de marketing  

e de clientes e participar na elaboração de estudos 

de mercado, com vista a definir/redefinir segmentos 

de mercado,  permitindo o ajustamento permanente 

da atividade da empresa às necessidades e à       

satisfação do cliente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                        

                              

 

                               

                            


