Curso Profissional de Técnico de Gestão
Perfil do Candidato
•

Gostavas de trabalhar em áreas estratégicas de uma empresa?

•

Tornar-te um empreendedor e abrir o teu próprio negócio?

•

Ser um profissional qualificado na área contabilística e financeira?

•

Ser um profissional competente no planeamento logístico de stocks, no
marketing ou nos recursos humanos?

•

Trabalhar no setor público ou privado?
Se respondeste afirmativamente a estas questões e acreditas que:
“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” Peter Drucker …
… este é o curso ideal para ti!

Requisitos necessários:
•

Duração: 3 anos

•

Pré-requisitos: 9º ano completo e o perfil adequado ao tipo de curso

•

Idade – Entre os 14 e os 20 anos

Competências Profissionais:
O Técnico de Gestão, no final do curso, deve estar apto a:
•

Colaborar no apoio à administração/direção e em diversos departamentos/
secções para receber, verificar, registar, classificar, contabilizar e arquivar
documentação;

•

Elaborar estudos de mercado, colaborar na realização de campanhas
publicitárias e desenvolvimento de estratégias de marketing;

•

Analisar a informação económica e contabilística normalizada, controlar os
fluxos de tesouraria, gerir carteiras de clientes, colaborar com o departamento
de compras e gerir stocks;

•

Colaborar na análise e desenvolvimento de projetos de investimento, assegurar
os procedimentos e obrigações fiscais, participar nos planos de formação de
recursos humanos e processar salários.

Saídas Profissionais:
•

Chefe de Seção Administrativa;

•

Escriturário Principal;

•

Técnico de Serviço de Contabilidade;

•

Técnico de Serviço de Estatística.

Formação em Contexto de Trabalho (estágio):
Ao longo do curso os alunos terão de fazer um estágio curricular de 600 horas, a iniciar
no 11º ano do curso e prolongando-se pelo 12 º ano, até completarem todas as horas
exigidas.
A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e desenvolvimento de
competências técnicas, relacionais e organizacionais, relevantes para a qualificação
profissional a adquirir.
Prova de Aptidão Profissional (PAP)
Esta prova realiza-se no 12º ano e a sua defesa consiste na apresentação, perante um
Júri, de um Projeto desenvolvido na área da Gestão, sob orientação de um ou mais
professores.
Este Curso oferece:
•

Um diploma de nível Secundário de educação;

•

Um Certificado de Qualificação Profissional de nível 4;

•

Direito a dar continuidade aos estudos em nível superior.

