Modalidade de Formação:
Curso Profissional.
Curso Profissional
de Técnico/a de

Habilitações de Acesso:
Com o 9º ano de escolaridade ou equivalente.

ELETRÓNICA

Duração (incluindo o estágio ):
3 anos letivos (2019/2022) em regime
diurno.
Certificação Escolar e Profissional:
12º Ano de Escolaridade.
Qualificação Profissional de Nível IV.
Saída Profissional:
Técnico/a de Eletrónica Médica.

MÉDICA
INFORMAÇÕES
E
INSCRIÇÕES

Local de Realização do Curso:
Escola Secundária de Ermesinde.
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.

Escola Secundária de Ermesinde
Morada: Praceta Dom António Ferreira Gomes,
4445-398 Ermesinde
Telf: 22 978 3710
Fax: 22 972 3040
E-mail: secretaria.ese@aeermesinde.net
Website: http://aeermesinde.net/aee/

Ano Letivo
2019/2020

Cofinanciado por:

C URSO PROFISSIONAL
O QUE É UM TÉCNICO DE ELETRÓNICA M ÉDICA?
O Técnico de Eletrónica Médica é o profissional qualificado
que desempenha tarefas de carácter técnico, relacionados
com as instalações, manutenção e reparação de equipamentos
eletrónicos aplicados em medicina, assegurando a otimização
do seu funcionamento, respeitando as normas de segurança
de pessoas e equipamentos.

T É C N I C O/A

DE

DE

E LETRÓNICA MÉDICA
O NDE PODE

P LANO C URRICULAR (3 A NOS )
Componente Sociocultural
Português

320

Língua Estrangeira

220

Área de Integração

220

Tecnologias de Informação e Comunicação

100

Educação Física

140

Componente Científica

O QUE F AZ ESSE TÉCNICO ?
 Preparar e organizar o trabalho a fim de efetuar a instala-

ção, manutenção e/ou reparação de equipamentos eletrónicos de uso médico.

 Efetuar a instalação de equipamentos eletrónicos de uso
médico, utilizando as tecnologias, técnicas e instrumentos
adequados, a fim de assegurar o seu correto funcionamento, respeitando as normas de segurança de pessoas e
equipamentos.

Matemática
Física e Química

200

 Prestar assistência técnica a clientes.

Centros de Saúde.
Consultórios Médicos.
Clínicas.
Outros Estabelecimentos de Saúde.
Centros de Terceira Idade.
Lares.
IPS/Centros de Acolhimento e Residência de Crianças.
Empresas de instalação e/ou reparação de equipamentos
eletrónicos de uso médico.
tos eletrónicos de uso médico.

 Empresas vendedoras de equipamentos eletrónicos de
uso médico.

Componente Tecnológica

A QUEM SE DESTINA?

Eletricidade e Eletrônica
Sistemas Digitais
1100 (*)

Tecnologias de Eletromedicina

– Jovens com frequência do ensino secundário sem estar
– Jovens que procuram um ensino mais prático e voltado

Formação em Contexto de Trabalho (Estágio)

Total (Horas)
(*)

– Jovens com o 9.º ano de escolaridade ou equivalente.
concluído, que queiram mudar o seu percurso formativo.

Automação em Eletromedicina

 Efetuar manutenções preventivas e corretivas em equipa-

mentos eletrónicos de uso médico, utilizando tecnologias,
técnicas e instrumentos adequados, a fim de otimizar o
seu funcionamento, assegurando a qualidade do serviço
prestado, respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos.

Hospitais Públicos e Privados.

 Empresas que asseguram a manutenção de equipamen300

As atividades fundamentais a desempenhar por este técnico
são:











TRABALHAR ?

600
3200

A desenvolver de acordo com as unidades de formação de curta
duração (UFCD) previstas no catálogo Nacional de Qualificações para
esta saída profissional.

para o mundo do trabalho .

A C ERTIFICAÇÃO

QUE OBTÉM :

Dupla certificação após conclusão do curso:

 Diploma do 12.º ano de escolaridade.
 Certificado de qualificação profissional de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ).

Permite o prosseguimento de estudos no
ensino superior.
Permite a inserção no mercado de trabalho.

