
Principais Competências 

 Montar, instalar e utilizar sistemas informáti-
cos; 
 Fazer o diagnóstico e a correção de falhas 
no funcionamento de sistemas informáticos; 
 Instalar e configurar computadores, isolados 
ou em rede, dispositivos, peri-
féricos e programas informáti-
cos; 
 Selecionar e instalar pro-
gramas de aplicação a partir 
da avaliação das necessida-
des do utilizador; 
 Planificar, executar e atualizar páginas inte-
rativas para a Internet; 
 Instalar, configurar e administrar sistemas 
operativos de rede e aplicações (clientes e servi-
doras) de comunicação de dados (e-mail, Inter-
net, FTP); 
 Instalar, configurar e promover soluções de 
segurança informática (antivírus, firewall, bac-
kup); 
 Desenhar circuitos eletrónicos e conceber a 
montagem de circuitos impressos; 
 Dominar as técnicas de soldadura de com-
ponentes eletrónicos; 
 Conceber algoritmos em linguagens com 
intervenção direta sobre hardware e/ou comuni-
cação de dados; 
 Efetuar manutenção preventiva em siste-
mas informáticos instalados. 

 
 
 
 

- Enquanto Técnico(a) deste curso poderás 
exercer funções em empresas de manutenção 
de equipamento informático, empresas fornece-
doras de soluções informáticas/ hardware e em-
presas de qualquer ramo que 
necessitem de técnicos(as) de 
suporte aos sistemas informáti-
cos instalados. 

UM CURSO QUE TE MANTÉM EM 
CONTACTO COM O FUTURO.  

Rua Maria Lamas 
        DAMAIA 
2720-364 AMADORA 
Tel: 214 906 460 

e-mail: esdjvsec@gmail.com 

Escola Básica e 
Secundária  
D. João V 

  Inscreve-te já  

            neste curso !!!  

Informações Úteis 

Saídas Profissionais 

Jovens: 
 
- Com 3º ciclo do Ensino 

Básico 
- Com ou sem qualificação 

profissional 

Inscrições 
 
Na Escola Secundária c/2º e 3º Ciclos D. João V  
Diretores(as) de Turma 
Secretaria 
Serviço de Psicologia e Orientação (Espaço+) 

Transportes 

Carris: 711, 746, 764 e 767 

Rodoviária :  109, 162 e  185 (ligação ao                    

metro) 

Comboio: Estação Stª Cruz/Damaia 

Metro: Estação da Reboleira 



Formação: 

O Plano Curricular do curso é constituído por 

disciplinas de Formação Sociocultural, Científi-

ca e Técnica, com uma grande vertente práti-

ca, preparando desta forma os(as) alunos(as) 

para o ingresso no mundo do trabalho.  

 

Formação em Contexto de Trabalho: 

Estágio profissional numa empresa do Ramo, 

com a duração de 600 horas.  

 

Certificação: 

 Obtenção de um Certificado de Conclusão 

do 12º ano do Ensino Secundário. 

 Certificado de Qualificação Profissional 

de Nível 4 de Técnico(a) de Gestão de 

Equipamentos Informáticos. 

Três anos letivos; 

Prova de Avaliação Profissional; 

  Certificado de Aptidão Profissional nível 4. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Curso 
Plano Curricular Formação, 

        Estágio e  

                 Certificação 
Componente de Formação  Horas 

Formação Sociocultural 1000 

Português 320 

Língua Estrangeira, I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e Co-

municação 
100 

Educação Física 140 

Formação Científica 500 

Matemática Aplicada 300 

Física e Química 200 

Formação Técnica 1600 

Electrónica Fundamental 238 

Instalação e Manutenção de Equipa-
mentos Informáticos 280 

Sistemas Digitais e Arquitectura de 
Computadores 386 

Comunicação de Dados 196 

Formação em Contexto de Trabalho 600 


