Os cursos profissionais destinam-se a
jovens habilitados com o 9.º ano de escolaridade, que :




pretendam obter uma qualificação
profissional , de nível 3, que lhes
possibilite a inserção no mercado
de trabalho, como técnicos qualificados ;
pretendam obter uma habilitação
académica, 12.º ano, que lhes permita o prosseguimento de estudos no
ensino superior.

Caraterísticas do curso
-Duração de três anos;
-Os conteúdos das diferentes disciplinas assentam numa estrutura modular;

Escola Secundária
de Penafiel

-Aulas com aplicação prática dos conteúdos
lecionados;
- A Formação em Contexto de Trabalho
(estágio) decorre ao longo do terceiro ano de
curso.
-Sem exames para conclusão do 12º ano;
-Forte ligação ao mundo profissional.

Técnico/a Auxiliar
de Saúde

Referencial de emprego
Escola Secundária de Penafiel



Instituições de Solidariedade Social

Rua Dr. Alves Magalhães

Instituições de Prestação de cuidados de Saúde

Telef. 255 712270



Clinicas de Saúde



Centros de Saúde



Hospitais

4560 - 491 Penafiel
Fax. 255 711306
Email. espenafiel@espenafiel.org
Web. www.espenafiel.or

Curso Profissional

Curso Profissional — Técnico Auxiliar de Saúde

Perfil de Desempenho
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 utentes, na
recolha e transporte de amostras biológicas,
na limpeza, higienização e transporte de roupas, materiais e equipamentos, na limpeza e higienização dos espaços e no apoio logístico
e administrativo das diferentes unidades

Componentes de formação

Carga Horária global

Principais atividades

Componente de formação sócio - cultural
Português

320

Língua Estrangeira

220

TIC

100

Educação Física

140

Área de Integração

220

Componente de formação Científica
Matemática

200

Física e Química

150

Biologia

150

Componente de formação Técnica
Saúde

320

Gestão e Organização dos Serviços
e Cuidados de Saúde
Comunicação e Relações Interpessoais

174
156

Higiene Segurança e Cuidados Gerais

450

Formação em Contexto de Trabalho

650



Auxiliar na prestação de cuidados
aos utentes, de acordo com orientações do enfermeiro;



Auxiliar o enfermeiro na prestação
de cuidados ao utente que vai
fazer, ou fez, uma intervenção
cirúrgica;



Assegurar a limpeza, higienização
e transporte de roupas, espaços,
materiais e equipamentos, sob a
orientação de profissional de saúde;



Assegurar atividades de apoio ao
funcionamento das diferentes unidades e serviços de saúde;

