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 Materiais escolares como manuais de 

apoio às disciplinas, máquinas de calcu-

lar, entre outros, são disponibilizados a 

custo zero para os alunos.  

 Nas saídas de campo (visitas de estudo) 

o aluno tem direito aos transportes, re-

feições e entradas em museus e outros 

locais a visitar. 

 Na FCT (estágio) deslocações e refeições 

são também a custo zero, incluindo esta-

dia se a distância  o justificar. 

 Os alunos/formandos recebem ainda sub-

sídio de refeição e transporte em cada dia 

útil de formação. 

 

  

Cursos Profissionais 

Técnico Auxiliar de Saúde 

Organização: 
 
Escola - Sede 
Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade 
Av.ª Dr. Domingos Rosado 

7170-029 Redondo 

Telefone-266909215 Fax-266909890 

Email da Direção: aeredondo1@gmail.com  

PERFIL DE DESEMPENHO 
As atividades fundamentais a desempe-

nhar por este profissional são: 
 
1 — Auxiliar na prestação de cuidados aos 

utentes, de acordo com orientações do enfer-
meiro. 
2 — Auxiliar nos cuidados post-mortem, de 

acordo com orientações do profissional de saú-
de. 
3 — Assegurar a limpeza, higienização e trans-

porte de roupas, espaços, materiais e equipa-
mentos, sob a orientação de profissional de 
saúde. 
4 — Assegurar atividades de apoio ao funciona-
mento das diferentes unidades e serviços de 

saúde: 
4.1 — Efetuar a manutenção preventiva e repo-

sição de material e equipamentos; 
4.2 — Efetuar o transporte de informação entre 
as diferentes unidades e serviços de prestação 
de cuidados de saúde; 
4.3 — Encaminhar os contactos telefónicos de 

acordo com normas e ou procedimentos defini-
dos; 

4.4 — Encaminhar o utente, familiar e ou cui-
dador, de acordo com normas e ou procedi-
mentos definidos. 
5 — Auxiliar o profissional de saúde na recolha 
de amostras biológicas e transporte para o ser-
viço adequado, de acordo com normas e ou 

procedimentos definidos. 
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Plano de Estudos 

PARA QUEM 

   concluiu o 9º ano de escolaridade  

       ou formação equivalente; 

não exclui a hipótese de, mais tarde, prosseguir 
estudos. 

procura um ensino mais prático e voltado para o 
mundo do trabalho; 

O QUE SÃO 

Técnico de Auxiliar de Saúde Cursos Profissionais 

CERTIFICAÇÃO 

 Os cursos profissionais são uma modalidade 

de educação, inserida no ensino secundário, que 

se carateriza por uma forte ligação com o mun-

do profissional. A aprendizagem  valoriza o  

desenvolvimento de competências para o exer-

cício de uma profissão, em articulação com o 

setor empresarial local. 

A conclusão de um Curso Profissional 

confere: 
 

Um diploma de equivalência ao Ensino Secundário. 

ž Uma qualificação profissional (nível4). 

 
Prepara: 

ž ž O acesso a formações pós-secundárias Cursos Téc-

nicos Superiores Profissionais (nível 5). 

ž ž O acesso ao Ensino Superior. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

O técnico auxiliar de saúde é o profissional 
que, sob a orientação de profissionais de 
saúde com formação superior, auxilia na 
prestação de cuidados de saúde aos uten-
tes, na recolha e transporte de amostras 
biológicas, na limpeza, higienização e trans-
porte de roupas, materiais e equipamentos, 
na limpeza e higienização dos espaços e no 
apoio logístico e administrativo das diferen-

tes unidades e serviços de saúde.  

O técnico auxiliar de saúde pode exercer funções em: 

Hospitais Públicos e Privados; 
Centros de Saúde; 
Consultórios Médicos; 
Clínicas; 
Outros Estabelecimentos de Saúde; 
Centros de Terceira Idade; 
Lares; 
IPS/Centros de Acolhimento e Residência de 

Crianças; 
Domicílio; 
Institutos de Estética. 

 

 

Componen-
tes de for-
mação 

Disciplinas 

  

 

Total 
de 
horas  

Sócio-
cultural 

 

Português  
Língua Estrangeira I ,II  
Área de Integração 

TIC 

Educação Física 

320 

220 

220 

100 

140 

 Subtotal 1 000 
 

Científica  

 
  

Matemática 

Física e Química 

Biologia 

200 

150 

150 

 Subtotal 
 

500 

Técnica  

  

Saúde 
Higiene Segurança e 
Cuidados de Saúde 
Gestão e Organização 
dos Serviços e Cuida-
dos de Saúde 

Comunicação e Rela-
ções Interpessoais 

  
Prática Simulada (FCT 
Escola) 
 

Formação em Contexto 
de Trabalho  
  

275 
 

450 

 
200 

 
175 

 
 

75 
 
 

600 

  Subtotal 1775 

Total de horas do curso 3275 
 


