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Subsídio de Alimentação
1. Objetivo
O Técnico Administrativo terá com principais funções
a execução de tarefas administrativas relativas ao
funcionamento de uma empresa ou serviço público,
seguindo procedimentos estabelecidos, tarefas relacionadas com o expediente geral da empresa ou
serviço público, utilizando equipamento informático
e equipamento e utensílios de escritório.
2. Duração
3 anos
3. Pré-requisitos
9º ano completo
4. Atividades principais desempenhadas por este
técnico:
>Organizar e executar tarefas relacionadas com o
expediente geral da empresa ou serviço público,
utilizando equipamento informático e equipamento
e utensílios de escritório;
>Organizar e executar tarefas relacionadas com o
expediente geral da empresa ou serviço público,
utilizando equipamento informático e equipamento
e utensílios de escritório;
>Planear, organizar, executar e controlar tarefas relacionadas com o expediente geral das organizações.
>Atender e informar o público interno e externo das
organizações em português e língua estrangeira.
>Efetuar a gestão do economato das organizações.
>Planear, organizar, executar e controlar tarefas
administrativas de apoio à atividade comercial das
organizações.
>Executar tarefas de apoio à contabilidade geral das
organizações.
>Executar tarefas administrativas de apoio à gestão
de recursos humanos.
5. Certificação escolar e profissional
Curso do nível secundário de educação
Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações
6. Saídas profissionais
Execução de tarefas administrativas em qualquer
empresa do sector público ou privado;
Apoio direto à gestão da entidade empregadora;
Atendimento de público.

Bolsa de Material Escolar
Bolsa de FCT (estágio)
Subsídio de Alojamento em FCT (estágio)
Seguro de Acidentes Pessoais
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Técnico(a) de Multimédia
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Técnico(a) Administrativo(a)

Técnico(a) de
Multimédia

Este curso visa a formação de profissionais aptos
a realizar a captação de fotografia, vídeo e áudio,
o desenho e produção digital de conteúdos multimédia e a desempenhar tarefas de carácter técnico
e artístico, com vista à criação de soluções interativas de comunicação, através do contacto com as
mais comuns ferramentas utilizadas na produção
de material multimédia e na aplicação do tratamento de imagem, desenho gráfico 2D e 3D,
paginação, criação de animações, pós-produção
de vídeo e áudio, desenvolvimento de conteúdos
para internet, streams, dispositivos móveis e
desenvolvimento de jogos.
Ficas habilitado(a) a:
• Conceber e desenvolver produtos multimédia
interativos;
• Captar, digitalizar e tratar imagens, som e texto;
• Digitalizar e editar som digital, imagens fixas e
sequências de vídeo e a sua integração em
aplicações multimédia;
• Editar conteúdos para a criação de soluções de
comunicação informativas e lúdicas e integrar
conteúdos, utilizando ferramentas de autor;
• Programar e desenhar conteúdos e aplicações
multimédia;
• Criar animações digitais a duas ou três dimensões
e fazer a produção de sites.
Podes trabalhar em:
• Empresas de conceção gráfica e publicidade;
• Empresas de produção de audiovisual;
• Empresas de produção de multimédia e departamentos na área da informação;
• Instituições de ensino e formação;
• Design web e desenvolvimento web.

Técnico(a) de
Cozinha/Pastelaria

Técnico(a) de
Restaurante/Bar

TÉCNICO DE COZINHA/PASTELARIA
O técnico de cozinha/pastelaria é um profissional
apto a planear, coordenar e executar asatividades
de cozinha-pastelaria, respeitando as normas de
higiene e segurança em estabelecimentos de
restauração e bebidas, integrados ou não em
unidades hoteleiras, com vista a garantir um
serviço de qualidade e satisfação do cliente.

TÉCNICO DE RESTAURANTE / BAR
O técnico de restaurante/bar é um profissional apto
a planear, coordenar e executar o serviço de
restaurante e bar, respeitando as normas de higiene
e segurança, em estabelecimentos de restauração e
bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras,
com vista a garantir um serviço de qualidade e
satisfação do cliente.

Tarefas
- Armazenar e assegurar o estado das matérias-primas
utilizadas no serviço de cozinha/pastelaria.
- Planear e preparar o serviço de cozinha/pastelaria, de
forma a possibilitar as confeções necessárias, de acordo
com as normas de higiene e segurança.
- Confecionar o receituário em função da programação
estabelecida: entradas, pratos principais, sobremesas.
- Confecionar e decorar bolos e outros produtos de pastelaria.
- Conceber e executar peças artísticas em cozinha.
- Conceber e executar peças artísticas em pastelaria.
- Articular com o serviço de restaurante, a fim de satisfazer
os pedidos de refeições e colaborar com os serviços especiais.
- Pesquisar novas técnicas e tendências de cozinha/pastelaria.
- Colaborar na elaboração de cartas e ementas. Coordenar
equipas de trabalho.
- Prestar os primeiros socorros e os cuidados básicos de saúde
e bemestar.
- Controlar os custos de alimentos.
- Elaborar e preencher documentação técnica relativa à
atividade desenvolvida.
- Assegurar a limpeza e arrumação dos espaços, equipamentos
e utensílios de serviço, verificando as existências e controlando
o ser estado de conservação.

Saídas profissionais
- empresas do ramo hoteleiro
- restaurantes
- bares e cafés
- hotéis, casas de turismo rural, etc

Tarefas
- Planear e preparar o serviço de restaurante/bar,
de acordo com as normas de higiene e segurança.
- Acolher e atender o cliente no serviço de
restaurante/bar.
- Preparar e servir bebidas simples e compostas e
alimentos e bebidas de cafetaria.
- Executar os serviços de restaurante, vinhos e
outras bebidas.
- Executar confeções de sala e arte cisória.
- Planear e executar os diferentes serviços especiais.
- Faturar os serviços prestados.
- Controlar custos de alimentos e custos de bebidas.
- Colaborar na elaboração de cartas de restaurante,
bar e vinhos.
- Prestar os primeiros socorros e os cuidados básicos
de saúde e bem estar.
- Atender e resolver reclamações de clientes.
- Efetuar requisições e preencher outra documentação
técnica relativa à atividade desenvolvida.
Saídas Profissionais
- empresas do ramo hoteleiro
- restaurantes
- empresas de serviços de refeições
- hotéis, casas de turismo rural, etc

