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Curso Profissional de Nível IV (12.º Ano)
Objetivos
Os Cursos Profissionais têm como objetivo
o desenvolvimento de competências escolares, técnicas, sociais e relacionais que permitam o acesso a desempenhos profissionais
mais qualificados.

Desenvolvimento Curricular

Perfil de Desempenho

A formação privilegia uma estrutura curricular
acentuadamente profissionalizante que integra
as componentes de formação sociocultural,
científica e técnica, incluindo uma formação
em contexto de trabalho (FCT).

O Técnico de Comércio é o profissional qualificado apto a:

Certificação

 Atender e aconselhar clientes.
 Apresentar os produtos ou serviços e

A conclusão, com aproveitamento, do Curso Profissional confere:

informar os clientes sobre os preços,
as condições de venda e o serviço pós-venda.

 um diploma de nível secundário de educação (12.º Ano);

 Calcular o valor da venda dos produtos

 um certificado de qualificação de nível 4

e/ou serviços tendo em conta os preços, os descontos e os impostos.

do Quadro Nacional de Qualificações.

 Preencher a documentação relativa às

Prosseguimento de estudos/formação

vendas, tais como: faturas, recibos,
notas de crédito, garantias.

 Proceder à abertura e fecho de caixa,

A conclusão de um Curso Profissional permite o prosseguimento de estudos/formação num curso de especialização tecnológica, num curso técnico superior profissional
ou o acesso ao
ensino superior.

através da contagem do dinheiro e do
preenchimento da documentação específica de caixa.

 Efetuar o controlo quantitativo e qualitativo de produtos do estabelecimento
comercial.
FCT assume a forma de um estágio não remunerado

para desenvolver as competências técnicas
relevantes para a qualificação profissional a adquirir.

 Assegurar o serviço pós-venda, recebendo e analisando reclamações com
vista à sua resolução.

