
secretaria.alunos@esramada.pt 

secretaria.pessoal@esramada.pt 

cexecutivo@esramada.pt 

esb3.ramada@escolas.min-edu.pt  

Escola Secundária da Ramada 

Largo da Escola Secundária  

Bons-Dias 

2620-439 Ramada  

 

(351) 219 340 245 Geral I 

(351) 219 342 264 Geral II  

(351) 219 328 640 Direção  

(351) 219 318 613 Secretaria  

 

 

Ano lectivo 2011/14 

Curso profissional 

Informática  

de  

Gestão 

Faz já a tua pré-inscrição durante o mês de 

Junho na secretaria da escola. 

A pré-inscrição não garante a aceitação no cur-

so indicado. O aluno deverá comparecer a uma 

entrevista/prova com os professores responsá-

veis pelo curso, e no caso de ser seleccionado, 

necessita formalizar a matricula na secretaria. 

 

 

Contactos 

Informações 
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A quem se destina: 

 

Alunos com o 9º no 

de escolaridade 

 

O que oferece: 

 

Equivalência ao 12º 

ano de escolaridade 

 

Certificado profissio-

nal de nível III 
 

 

 

 

Perfil de Desempenho: 

 

O Técnico de Informática de Gestão é o 

profissional qualificado que possui com-

petências no âmbito da gestão das orga-

nizações, nomeadamente na construção 

de modelos de gestão de negócios/

projectos, criando matrizes com recurso 

a aplicações informáticas para as micro, 

pequenas e médias empresas, com vista 

à eficácia de resultados. Está apto a 

apoiar a coordenação de departamentos 

de informática e a proceder ao desenvol-

vimento, instalação e utilização de apli-

cações informáticas em qualquer área 

funcional de uma organização/empresa. 

Técnico de Informática de Gestão 

As actividades principais 

desempenhadas por este 

técnico são: 
 

• Instalar, configurar e efectuar a 

manutenção de diferentes sistemas 

operativos e de software de aplicação; 

• Instalar, configurar, desenvolver e 

efectuar a manutenção de bases de 

dados; 

• Desenvolver aplicações na área de 

gestão; 

•  D e s e n v o l v e r  mó d u l o s  q u e 

complementem as aplicações de gestão, 

à medida das necessidades da empresa; 

• Desenvolver, distribuir, instalar e 

efectuar a manutenção de aplicações 

informáticas utilizando ambientes e 

linguagens de programação orientados 

a objectos, procedimentais e visuais; 

• Desenvolver, instalar e manter 

servidores, páginas e sistemas de 

informação nas tecnologias web; 

• Participar na elaboração de relatórios 

e mapas de gestão. 

Endereço da actividade 

Linha de endereço 2 

Linha de endereço 3 

Linha de endereço 4 
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