
As atividades principais desempenhadas 
por este técnico são: 
 
• Montar, instalar e utilizar sistemas informáticos; 
 
• Planear e propor soluções informáticas; 
 
• Fazer o diagnóstico e a correção de falhas no fun-
cionamento de sistemas informáticos; 
 
• Identificar e compreender o funcionamento e a rela-
ção entre os componentes dos computadores e os 
seus periféricos; 
 
• Instalar e configurar computadores, isolados ou em 
rede, dispositivos, periféricos e programas informáti-
cos; 
 
• Utilizar aplicativos e utilitários informáticos; 
 
• Selecionar e instalar programas de aplicação a par-
tir da avaliação das necessidades do utilizador; 
 
• Planificar, executar e atualizar páginas interativas 
para a Internet; 
 
• Instalar, configurar e administrar sistemas operati-
vos de rede e aplicações (clientes e servidoras) de 
comunicação de dados (e-mail, Internet, ftp, etc.); 
 
• Instalar, configurar e promover soluções de segu-
rança informática (antivírus, firewall, backup, etc.); 
 
• Desenhar circuitos eletrónicos e conceber a monta-
gem de circuitos impressos; 
 
• Dominar as técnicas de soldadura de componentes 
eletrónicos; 
 
• Conceber algoritmos em linguagens com interven-
ção direta sobre hardware e comunicação de dados; 
 
• Efetuar manutenção preventiva em sistemas infor-
máticos instalados; 
 
• Executar ações de formação e de apoio técnico, 
bem como apoio pós-venda a clientes 
na área de informática. 

TELEFONE: 219340245 

FAX:      219340244 

E-MAIL:  cexecutivo@esramada.pt 

http://www.esramada.pt 

Prepare-se já para uma área 

com grande procura de profis-

sionais qualificados:  

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

INFORMÁTICOS 

 

   

 

COMPONEN-
TES DE FOR-

MAÇÃO 
DISCIPLINAS 

TOTAL DE HO-
RAS / CICLO DE 

FORMAÇÃO  

Sociocultural 

Português 320h 

Inglês 220h 

Área de Integração 220h 

T. da Informação e 
Comunicação 

100h 

Educação Física 140h 

Científica 
Matemática 

 
Física e Química 

300h 
 

200h 

Técnica 

Instalação e Manu-
tenção de Equip. 

Informáticos 
 

Sistemas Digitais e 
Arquitetura de Com-

putadores 
 

Eletrónica Funda-
mental 

 
Comunicação de 

Dados 
 

1100h 

Formação em Con-
texto de Trabalho 
(Estágio Profissio-

nal) 

600h 

Carga horária total/ Curso 
 

3200h 

2017/2020 

Escola Secundária da Ramada 



PERFIL DE DESEMPENHO À 

SAÍDA DO CURSO 

O Técnico de Gestão de Equi-

pamentos Informáticos é o 

profissional qualificado apto a: 

• Montar, instalar e configurar com-

putadores, isolados ou em redes, 

dispositivos, periféricos e progra-

mas informáticos; 

• Manter e fornecer suporte a siste-

mas informáticos num considerável 

n.º de ambientes informáticos; 

•  Utilizar os principais aplicativos 

e utilitários informáticos; 

• Instalar, configurar e administrar 

soluções de segurança e comuni-

cação de dados. 

CURSO PROFISSIONAL  
TÉCNICO DE GESTÃO DE  

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 
 
 

Destinatários 
 

Jovens que se encontrem numa das se-
guintes situações: 
 Tenham concluído o Ensino Básico   

(9º ano de escolaridade); 
 Não possuam nenhum curso de 

qualificação profissional de nível 4 
com conteúdos idênticos; 

 Tenham frequentado o ensino se-
cundário sem o concluir e desejem 
reorientar o seu percurso formativo. 

 

Certificação escolar e profissional  
 
Curso de nível secundário de educação. 
 
Certificação escolar – 12ºano. 
 
Qualificação profissional de nível 4. 


