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Objetivos 
O técnico de gestão e programação de sis-

temas informáticos é o profissional qualifica-

do apto a realizar, de forma autónoma ou 

integrado numa equipa, atividades de conce-

ção, especificação, projeto, implementação, 

avaliação, suporte e manutenção de sistemas 

informáticos e de tecnologias de processa-

mento e transmissão de dados e informa-

ções. 

 

Certificação 
A conclusão, com aproveitamento, do Cur-

so Profissional confere: 

 um diploma de nível secundário de edu-

cação (12.º Ano); 

 um certificado de qualificação de nível IV 

do Quadro Nacional de Qualificações.  

 

Prosseguimento de estu-

dos/formação 
A conclusão de um Curso Profissional per-

mite o prosseguimento de estudos/ forma-

ção num Curso Técnico Superior Profissio-

nal de nível V ou o acesso a um Curso  do 

Ensino Superior. 

 

 

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. 

 

Componente Sociocultural 

Português 

Língua Estrangeira I ou II 

Área de Integração 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

Educação Física 
 

Componente de Formação Científica 

Física - Química 

Matemática 

 

Componente de Formação Técnica 
Sistemas Operativos 

Arquitétura de Computadores 

Redes de Comunicação 

Programação e Sistemas de Informação 

 

 

Formação em Contexto de Trabalho 

Prova de Aptidão Profissional 

 

 

 

 

 

 
 

 

Perfil de Desempenho à 

Saída do Curso 
O Técnico/a de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos é  o profissional quali-

ficado apto a:  

 Instalar, configurar e efetuar a manu-

tenção de computadores isolados ou 

inseridos numa rede local; 

 Instalar, configurar e efetuar a manu-

tenção de periféricos de computado-

res ou de uma rede local; 

 Instalar, configurar e efetuar a manu-

tenção de estruturas e equipamentos 

de redes locais; 

 Instalar, configurar e efetuar a manu-

tenção de sistemas operativos de 

clientes e de servidores; 

 Implementar e efetuar a manutenção 

de políticas de segurança em siste-

mas informáticos; 

 Instalar, configurar e efetuar a manu-

tenção de aplicações informáticas; 

 Efetuar a análise de sistemas de in-

formação; 

 Desenvolver, distribuir, instalar e 

efetuar a manutenção de aplicações 

informáticas, utilizando ambientes e 

linguagens de programação procedi-

mentais e visuais. 
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Informáticos de Nível IV (12.º Ano) 


