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O Técnico de Informá�ca de Gestão é o profissional qualificado que
possui competências no âmbito da gestão das organizações, nomea-
damente na construção de modelos de gestão de negócios/projetos,
criando matrizes com recurso a aplicações informá�cas para as micro,
pequenas e médias empresas, com vista à eficácia de resultados. Está
apto a apoiar a coordenação de departamentos de informá�ca e a 
proceder ao desenvolvimento, instalação e u�lização de aplicações
informá�cas em qualquer área funcional de uma organização/empresa.

� Instalar, configurar e efetuar a manutenção de diferentes sistemas opera�vos e de 
   so�ware de aplicação.
� Instalar, configurar, desenvolver e efetuar a manutenção de bases de dados.
� Avaliar e par�cipar na escolha de u�litários, assim como nas polí�cas de segurança em
   sistemas informá�cos;
� Desenvolver aplicações na área de gestão.
� Avaliar e par�cipar na escolha de ferramentas de gestão.
� Analisar, testar e implementar ferramentas de gestão.
� Parametrizar e adequar, a necessidades específicas, ferramentas de gestão existentes.
� Analisar problemas e propor soluções adequadas aos meios existentes na empresa.
� Desenvolver módulos que complementem as aplicações de gestão, à medida das
   necessidades da empresa.
� Desenvolver, distribuir, instalar e efetuar a manutenção de aplicações informá�cas, 
   u�lizando    ambientes    e    linguagens   de   programação   orientadas   a   objetos, 
   procedimentais e visuais.
� Desenvolver,  instalar  e  manter  servidores, páginas  e  sistemas de informação nas 
   tecnologias Web.
� Colaborar na gestão de meios humanos, materiais e financeiros.
� Par�cipar na execução da contabilidade geral da empresa.
� Apoiar o processamento de salários.
� U�lizar aplicações de faturação, stocks, contas correntes, imobilizadas, contabilidade e
   salários.
� Par�cipar na organização dos processos e procedimentos das obrigações fiscais.
� Par�cipar nos processos e procedimentos referentes aos diversos regimes de proteção 
   social.
� Apoiar o expediente e o arquivo.
� Par�cipar na elaboração de relatórios e mapas de gestão.
� Elaborar relatórios de a�vidades sobre o seu desempenho.

� Empresas informa�zadas ou em processo de informa�zação.
� Empresas de informá�ca.
� En�dades bancárias.
� Agências de seguros.
� Serviços de administração local.
� Empresas de so�ware.
� Empresas de mul�média e publicidade.
� Direção comercial.

� Técnico de informá�ca de gestão.
� Programador de Aplicações.
� Analista e gestor de sistemas opera�vos e de aplicações informá�cas.
� Técnico de Vendas (Hardware e So�ware)

TÉCNICO DE INFORMÁTICA - Sistemas 
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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
- 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

Podes trabalhar em:

• Empresas operadoras e prestadoras de serviços de 
telecomunicações;
• Empresas instaladoras de redes de telecomunicações;
• Empresas fornecedoras de equipamentos eletrónicos e 
de telecomunicações;
• Empresas de assistência, manutenção e reparação 
técnica de equipamentos eletrónicos;
• Empresas de programação, configuração e gestão de 
sistemas de telecomunicações e redes de comunicação 
de dados.

• Selecionar componentes, materiais e equipamentos com 
base em esquemas e manuais técnicos e de acordo com as 
normas e regulamentos existentes;
• Integrar equipas técnicas e efetuar operações de 
instalação, configuração e manutenção de instalações e 
equipamentos de eletrónica e de telecomunicações, como 
antenas, redes de fibra ótica, routers e amplificadores;
• Detetar e analisar anomalias de funcionamento, reparar 
avarias e utilizar aparelhos de medida e teste em 
equipamentos eletrónicos, sistemas de telecomunicações 
e redes de comunicação de dados.

Ficas habilitado(a) a:
O que faz?
Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de acordo com orientações do 
enfermeiro.
Ajudar o utente nas necessidades de eliminação e nos cuidados de higiene e 
conforto de acordo com orientações do enfermeiro;
Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados de eliminação, nos cuidados de 
higiene e conforto ao utente e na realização de tratamentos a feridas e úlceras;
Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados ao utente que vai fazer, ou fez, uma 
intervenção cirúrgica;
Auxiliar nas tarefas de alimentação e hidratação do utente, nomeadamente na 
preparação de refeições ligeiras ou suplementos alimentares e no 
acompanhamento durante as refeições;
Executar tarefas que exijam uma intervenção imediata e simultânea ao alerta do 
profissional de saúde;
Auxiliar na transferência, posicionamento e transporte do utente, que necessita de 
ajuda total ou parcial, de acordo com orientações do profissional de saúde.
Auxiliar nos cuidados post-mortem, de acordo com orientações do profissional de 
saúde.
Assegurar a limpeza, higienização e transporte de roupas, espaços, materiais e 
equipamentos, sob a orientação de profissional de saúde.
Assegurar a recolha, transporte, triagem e acondicionamento de roupa da unidade 
do utente, de acordo com normas e/ou procedimentos definidos;
Efectuar a limpeza e higienização das instalações/ superfícies da unidade do 
utente, e de outros espaços específicos, de acordo com normas e/ou 
procedimentos definidos;
Efectuar a lavagem e desinfeção de material hoteleiro, material clínico e material 
de apoio clínico em local próprio, de acordo com normas e/ou procedimentos 
definidos;
Assegurar o armazenamento e conservação adequada de material hoteleiro, 
material de apoio clínico e clínico de acordo com normas e/ou procedimentos 
definidos;
Efectuar a lavagem (manual e mecânica) e desinfeção química, em local 
apropriado, de equipamentos do serviço, de acordo com normas e/ou 
procedimentos definidos;
Recolher, lavar e acondicionar os materiais e equipamentos utilizados na lavagem 
e desinfeção, de acordo com normas e/ou procedimentos definidos, para posterior 
recolha de serviço interna ou externa;
Assegurar a recolha, triagem, transporte e acondicionamento de resíduos 
hospitalares, garantindo o manuseamento e transporte adequado dos mesmos de 
acordo com procedimentos definidos.
Assegurar atividades de apoio ao funcionamento das diferentes unidades e 
serviços de saúde.
Efectuar a manutenção preventiva e reposição de material e equipamentos;
Efectuar o transporte de informação entre as diferentes unidades e serviços de 
prestação de cuidados de saúde;
Encaminhar os contactos telefónicos de acordo com normas e/ ou procedimentos 
definidos;
Encaminhar o utente, familiar e/ou cuidador, de acordo com normas e/ ou 
procedimentos definidos.
Auxiliar o profissional de saúde na recolha de amostras biológicas e transporte 
para o serviço adequado, de acordo com normas e/ou procedimentos definidos.
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