
CEF
Curso de Educação e Formação

Ano Letivo 2020 / 2021

ELETRICIDADE DE INSTALAÇÕES

Uma saída com futuro!

Componentes de Formação N.º Horas
(Um ano letivo)

Sociocultural

45

45

Cidadania e Mundo Atual 21

Tecnologias da Informação e Comunicação 21

Educação Física

30

Científica

45

Física e Química 21

Matemática

Técnica

210

Total de Horas/Curso 1200

Língua Portuguesa

Instalações Elétricas de Força Motriz

Instalações ITED e ITUR 
Generalidades

Formação em Contexto de Trabalho

275275Instalações  Elétricas de Iluminação
e Climatização

30

Língua Estrangeira (Inglês)

Higiene e Segurança no Trabalho

275

200

Os Cursos CEF podem ser o percurso mais indicado para ti se:

- Vais para 9.º ano de escolaridade e queres mudar de área de ensino;

- Procuras um ensino mais prático e que facilite a entrada no mundo do trabalho;

- Não excluis a hipótese de, continuar estudos num curso profissional. 

PARA QUEM?

QUE QUALIFICAÇÃO?

COMO SE DESENVOLVEM?

SAÍDA PROFISSIONAL:

A CERTIFICAÇÃO QUE OBTÉM:

Dupla certificação após conclusão do curso (um ano):

- Equivalência escolar ao 9º Ano;

- Certificado de qualificação profissional de nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações.

Os CEF são cursos que têm uma estrutura curricular organizada por UFCD, o que permite maior flexibilidade

e respeito pelos teus ritmos de aprendizagem.

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES - É o profissional que de forma autónoma e no respeito das normas de segurança 

e higiene, executa instalações elétricas de edificações, bem como o controlo, a colocação em serviço e a

manutenção dos dispositivos dos aparelhos elétricos, eletrónicos e de telecomunicações.

OFERECE-SE: Refeições em refeitório escolar; Subsídio de transporte; Subsídio de refeição em estágio;

Seguro escolar e de acidentes pessoais. (Os apoios estão condicionados a aprovação)

Os Cursos CEF qualificam para várias atividades:

- Executar instalações elétricas de iluminação e climatização;

- Executar instalações de sinalização, intercomunicação e proteção contra descargas atmosféricas;

- Realizar instalações de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios;.

- Elaborar projetos de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios.
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