
Programa 8
Formação  ProFissioNal
Quadros TécNicos e auxiliares

Áreas de conhecimento e cursos com oferta no País

mulTimédia
•	 adobe Illustrator
•	 adobe Photoshop
•	 auto cad 2d e 3d
•	 comunicação Visual
•	 corel draw
•	 criação e gestão de Marcas
•	 Designer	Gráfico	(Avançado)
•	 Designer	Gráfico	(Básico)
•	 Produção	Gráfica	

mECâniCa
•	 automação
•	 Bate-chapa
•	 desenho técnico
•	 electricidade automóvel
•	 gestão Metrológica na Indústria
•	 Hidráulica
•	 Hidráulica e Pneumática
•	 Lubrificação
•	 Manutenção de equipamentos
•	 Manutenção de geradores avançado
•	 Mecânica automóvel
•	 Mecânica Industrial
•	 Mecânica de Manutenção Industrial
•	 Metrologia geral
•	 Pintura automóvel
•	 reparação de geradores de Pequeno Porte
•	 robótica Industrial

ConsTrução Civil 
•	 alvenaria
•	 caixilharia
•	 canalização
•	 carpintaria
•	 carpintaria de cofragem
•	 Marcenaria

•	 Mestre de obras
•	 Montagem e Manutenção  de antenas  

 Parabólicas
•	 Pedreiro
•	 Pintor estucador
•	 Pintura
•	 serralharia
•	 soldadura
•	 soldagem por eléctrodo revestido
•	 técnicas de soldagem
•	 Topografia

ElECTriCidadE
•	 comandos eléctricos
•	 electricidade Baixa tensão
•	 electricidade Básica
•	 electricidade Industrial
•	 electricidade de Instalações
•	 electricidade Predial
•	 electromecânica
•	 electrónica
•	 electrotecnia
•	 Práticas de electricidade
•	 Processos de electricidade
•	 técnico em telecomunicações

informáTiCa
•	 administração de sistemas linux
•	 controladores lógicos Programáveis
•	 data cabling – system network
•	 excel avançado
•	 Hardware
•	 Informática
•	 Protocolo tcP/IP
•	 redes de computadores
•	 redes de sistemas linux
•	 telecomunicações



Programa aVanço

Formação Feminina

TéCniCas adminisTraTivas 
•	 Análise	e	Aceitação	de	Certificados
•	 contabilidade e gestão
•	 contabilidade e Mediador orçamentista
•	 contabilidade geral
•	 contabilidade Informatizada
•	 controlo de Qualidade
•	 Higiene e segurança no trabalho
•	 Inglês
•	 secretariado executivo
•	 secretariado
•	 técnicas administrativas

frio
•	 Frio comercial
•	 Frio e refrigeração

arTEs
•	 artesanato
•	 Música

 - canto
 - Iniciação Musical
 - Instrumento (Piano e guitarra)

•	 Barbeiro/cabeleireiro
•	 cobrador de taxi e autocarros
•	 decoração de eventos
•	 Desenho	Gráfico
•	 disco-Jockey (dJ)
•	 empregada de Mesa e similar
•	 empregada doméstica
•	 engraxadores
•	 Fotografia
•	 gestão de cantinas e similares
•	 guia turístico
•	 Jardinagem

•	 apoio aos Idosos
•	 artesanato
•	 associativismo e cooperativismo
•	 auxiliar de educadora de Infância

arTEs ofiCinais
•	 alfaiataria
•	 Barbeiro
•	 cabeleireiro
•	 corte e costura
•	 decoração
•	 estofador

TéCniCas agríColas
•	 agricultura
•	 agro-pecuária

EmPrEEndEdorismo
•	 empreendedorismo
•	 gestão empresarial
•	 Pequenos negócios

hoTElaria
•	 culinária 
•	 Pastelaria
•	 Panificação
•	 Mesa e Bar

•	 Montagem e reparação de antenas Parabólicas
•	 Moto-táxi
•	 Música
•	 operários agrícolas
•	 Porteiro
•	 recauchutagem
•	 recepcionista
•	 reparação de geradores de Pequeno Porte
•	 reparação de semáforos
•	 reparação de telemóveis
•	 Vacinador de gado
•	 Vigilante de Infância (Babá)

•	 Bordados, crochet e tricôt
•	 cabeleireiro e Barbeiro
•	 canto coral
•	 corte e costura



•	 cuidado Materno-Infantil
•	 culinária
•	 danças tradicionais
•	 decoração e adornos do lar
•	 desenho e Pintura
•	 empregada de Mesa e Bar
•	 empregada doméstica
•	 estética
•	 governanta doméstica

•	 lavoura
•	 Manicura e Pedicura
•	 olaria
•	 Parteiras tradicionais
•	 Pastelaria
•	 Processamento e transformação dos Produtos 
•	 alimentares, Hortícolas, carne e Peixe
•	 secretariado e Protocolo
•	 técnicas de Venda e atendimento ao cliente

Parceiros de Implementação (do sector Público): 
INEFOP	-	Instituto	Nacional	de	Emprego	e	Formação	Profissional
cInFotec - centro Integrado de Formação tecnológica

Órgão de tutela: Ministério da administração Pública, trabalho e segurança social

mETas alCançadas

•	 30.802 técnicos auxiliares Formados no 1º semestre de 2014.


