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 Se Concluíste o 9.º Ano ou 

um Curso de Equivalência, 

 Se não Obtiveste 

Aproveitamento no 10.º Ano 

 
Há um Novo Desafio para Ti 

na Nossa Escola 

 

O Curso Profissional 

Técnico/a Auxiliar de 

Saúde 

Curso Profissional de Técnico/ 

a Auxiliar de SaÚde, 

Nível IV 

(12.º Ano) 
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Agrupamento de Escolas 
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Tel.: 21433 83 80 

Partilhar Saberes, Formar Cidadãos 

Certificação 
A conclusão, com aproveitamento, do 

Curso Profissional confere: 

 Um diploma de nível secundário (12.º 

Ano); 

 Um certificado de qualificação de ní- 

vel IV do Quadro Nacional de Qualifi- 

cações 

Prosseguimento de estudos/ 

formação 
A conclusão de um Curso Profissional per- 

mite o prosseguimento de estudos num 

Curso Técnico Superior Profissional de 

nível V ou o acesso a um Curso do Ensino 

Superior. 
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Curso Profissional de Nível IV (12.º Ano) 
 
 

 
 
 
 

 
Perfil de Desempenho à 

saída do curso 
O Técnico/a Auxiliar de Saúde é 

o profissional qualificado apto a: 

 Auxiliar na prestação de cuidados 

aos utentes, de acordo com orienta- 

ções do enfermeiro. 

 Auxiliar nos cuidados pós-morte, de 

acordo com orientações do profis- 

sional de saúde. 

 Assegurar a limpeza, higienização e 

transporte de roupas, materiais e 

equipamentos, sob a orientação de 

profissional de saúde. 

 Assegurar atividades de apoio ao fun- 

cionamento das diferentes unidades e 

serviços de saúde. 

 Auxiliar o profissional de saúde na 

recolha e transporte de amostras 

biológicas para o serviço adequado, 

de acordo com normas e/ou procedi- 

mentos definidos. 

 
Matriz Curricular 
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). 

A FCT assume a forma de um estágio não 

remunerado para desenvolver as competências 

técnicas relevantes para a qualificação profissional 

a adquirir. 

Componentes de Formação 
Componente Sociocultural 

 Português 

 Língua Estramgeira I ou II 

 Área de Integração 

 Tecnologias da Informação e comunicação 

 Educação Física 
 

Componente de Formação Cientifica 

 Matemática 

 Biologia 

 Física e Química 
 

Componente de Formação Cientifica 

 Higiene, Segurança e Cuidados Gerais 

 Saúde 

 Gestão e Organização dos Serviços e 

Cuidados de Saúde 

 Comunicação e Relações Interpessoais 


