
Cursos 

Profissionais 

 

 

Curso Profissional Técnico de  

Gestão de Equipamentos 

Informáticos 

O que são? 

Para quem? 

Certificação 

Os cursos profissionais são uma modalidade de 

educação, inserida no ensino secundário, que se 

caracteriza por uma forte ligação com o mundo 

profissional. A aprendizagem valoriza o desenvol-

vimento de competências para o exercício de 

uma profissão, em articulação com o setor em-

presarial local. 

São destinatários dos cursos profissionais os indi-

víduos que se encontrem nas seguintes condições: 

conclusão do 9º ano de escolaridade ou equiva-

lente; procura de um ensino mais prático e volta-

do para o mundo do trabalho 

A conclusão de um curso profissional confere o 

ensino secundário e certificação profissional  nível 

4 de qualificação do quadro nacional de qualifica-

ções.  

Permite o ingresso nos cursos de especiali-

zação tecnológica e o acesso ao ensino su-

perior. 
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Sendo uma área de forte cariz tecnológico 

as saídas profissionais são múltiplas e asso-

ciadas principalmente a: 

 Empresas fornecedoras de soluções 

informáticas de Hardware; 

 

 Empresas de manutenção de Hardware 

e vendedores de equipamentos infor-

máticos; 

 

 Empresas e instituições detentoras de 

equipamentos e sistemas informáticos; 

 

 Outras empresas com necessidades de 

operadores ou formadores de informá-

tica. 

 

Saídas Profissionais 

  Perfil de Desempenho 

O Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos é o profis-

sional qualificado apto a instalar equipamentos e redes, bem 

como a fazer a sua manutenção e administração.  

Plano de estudo Saídas Profissionais 

As atividades principais desempenhadas por este técnico são: 

 Montar, instalar e utilizar sistemas informáticos; 

 Planear e propor soluções informáticas; 

 Fazer o diagnóstico e a correção de falhas no funciona-

mento de sistemas informáticos; 

 Identificar e compreender o funcionamento e a relação 

entre os componentes dos computadores e os seus peri-

féricos; 

 Instalar e configurar computadores, isolados ou em rede, 

dispositivos, periféricos e programas informáticos; 

 Utilizar aplicativos e utilitários informáticos; 

 Selecionar e instalar programas de aplicação a partir da 

avaliação das necessidades do utilizador; 

 Planificar, executar e atualizar páginas interativas para a 

Internet; 

 Instalar, configurar e administrar sistemas operativos de 

rede e aplicações (clientes e servidoras) de comunicação 

  Benefícios 

 Materiais de estudo; 

 Refeições em refeitório escolar; 

 Subsídio de transporte; 

 Visitas de estudo financiadas; 

 Subsídio de refeição em estágio; 

 Seguro escolar ;                                        

Seguro de acidentes pessoais (em estágio); 

 Estágio Integrado. 

a )  O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no 

ensino básico 

 


