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F O R M A Ç Ã O   P R O F I S S I O N A L  

 

“Formação profissional ou Formação no seu contexto geral 

significa conjunto de atividades que visam a aquisição de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de comportamento 

exigidos para o exercício das funções próprias de uma profissão ou 

grupo de profissões em qualquer ramo de atividade económica. É 

portanto uma metodologia que difere da "Educação" no sentido em 

que se especializa na experiência profissional e é voltada para a 

aquisição de competências profissionais.” 

 (Wikipedia) 
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Locais de Realização 
 

Palmela // Sines:  

Edifício ATEC 

Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa - Quinta da Marquesa  

2950-557 Quinta do Anjo  

T. 212 107 300 | E-mail info@atec.pt 

  

Porto // S. João da Madeira // Aveiro // Viseu // Braga:  

Edifício SIEMENS 

Av. Mário Brito (EN 107) Nº 3570 – Freixieiro 4455-491 Perafita  

T. 229 996 407 | E-mail infoporto@atec.pt 

 

Certificação 
 

 Diploma de Especialização Tecnológica (DET) de Nível 5 

 

 

Apoios Sociais 
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O somatório dos apoios sociais não pode ultrapassar o valor de 70% do IAS (293,45€).  

Bolsa de Profissionalização  

Atribuído a jovens que frequentem percursos formativos com Plano 

Adicional e apenas durante o período de frequência de formação prática em 

contexto de trabalho (FPCT). 

O valor máximo mensal elegível da bolsa de profissionalização corresponde 

a 10% do IAS (41,92€ /mês)  

Não é atribuída a formandos que estejam a receber qualquer prestação de 

desemprego. Não é atribuída no período de gozo de férias. 

Bolsa de Material de Estudo  

 

Atribuído a jovens que frequentem percursos formativos com Plano 

Adicional, em função do grau de carência económica do formando, aferido 

pelo escalão de rendimento fixado para efeitos de atribuição de abono de 

família.  

Subsídio de Refeição  

 
Atribuído nos dias em que o período de formação seja igual ou superior a 3 

horas (4,27€/dia). 
*Atribuído em espécie na ATEC de Palmela, durante o período de formação. 

 

Despesas de Transporte 
(utilização de transportes públicos) 

 
Montante equivalente ao custo das viagens realizadas em transporte 

coletivo por motivo de frequência de ação de formação. 

Subsídio de Transporte 

 

Elegível apenas quando comprovada a impossibilidade de utilização do 

transporte coletivo. 

Até ao limite máximo mensal de 10% do IAS (41,92€)  

Subsídio de Alojamento** 

 

Pode ser elegível, a título excecional** e sujeito a autorização da entidade 

financiadora. 

O limite máximo é fixado em 30% do IAS (125,77€) 

 

Subsídio de Acolhimento 

(quando aplicável) 

  

 

São elegíveis as despesas com o acolhimento de filhos, menores e adultos 

dependentes a cargo do formando, quando este comprove a necessidade de 

os confiar a terceiros por motivos de frequência da formação. 

O limite máximo mensal de 50% do IAS (209,61€) 



Pré-Requisitos 
 

 Mínimo: 12.º ano de escolaridade incompleto 

 Idade igual ou inferior a 35 anos 

 Aprovação nas provas de seleção 

 Inscrição no Centro de Emprego da área de residência 

 

Processo de Inscrição 
 

Todos os inscritos nos cursos de formação da ATEC passam por um processo de seleção 

que visa apurar os mais aptos e melhor vocacionados para o exercício das atividades 

profissionais que os cursos proporcionam. 

  

Após a inscrição os candidatos são chamados para testes vocacionais nas instalações da 

ATEC, e posteriormente convocados para uma entrevista realizada pelo coordenador de 

Formação. 

  

É aconselhável que todos os interessados efetuem a sua inscrição o mais 

atempadamente de forma a garantir a sua vaga nos candidatos selecionáveis visto que as 

turmas de formação são sempre constituídas algumas semanas antes das formações 

terem início. 

 

 

Documentação para a Inscrição 
 

Na inscrição os candidatos deverão entregar as cópias, poderá no entanto ser necessária 

a apresentação dos originais para comprovação da autenticidade das cópias, da seguinte 

documentação: 

 

 Curriculum Vitae 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão 

 Fotocópia do Cartão de Contribuinte 

 Certificado de habilitações literárias e/ou profissionais (aceita-se fotocópia mediante a 

apresentação do original) 

 Autorização de residência (para os estrangeiros de países não-comunitários) 

 Declaração do Centro de Emprego da área de residência a comprovar a sua inscrição 

no mesmo. 

 Atestado Médico 

 Registo Criminal 

 

Os candidatos serão submetidos a testes vocacionais e a uma entrevista que terão por 

fim avaliar a sua vocação e motivação. 
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Curso de Especialização Tecnológica 

  

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 

AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E 

CONTROLO INDUSTRIAL 

  

(ARCI) 
 

8 www.atec.pt 



Objetivo do Curso 

O curso tem como objetivo principal proporcionar conhecimentos avançados em 

sistemas automáticos de produção, baseados nas mais modernas tecnologias 

disponíveis na Indústria. Pretende-se em particular formar técnicos com capacidade 

para dominar o vasto e interdisciplinar mundo da Automação Industrial, de forma a 

serem capazes de formular e modelar um processo automático de fabrico, atribuindo-

lhes a capacidade de projetar e implementar circuitos de comando baseados em 

autómatos programáveis. 

O curso tem a duração de 12 meses (1560 horas), com 3 meses e meio em Formação 

Prática em Contexto de Trabalho numa empresa. Poderá ter um plano de formação 

adicional de 500 horas. 

Duração 

 Conceber o projeto, proceder à instalação, programar e colocar em serviço os 

equipamentos de Automação, Robótica e Controlo Industrial. 

 Efetuar a manutenção e a reparação dos equipamentos das áreas de Automação, 

Robótica e Controlo Industrial. 

Saídas Profissionais 

Atividades Principais 
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Técnico 
Programador de 

Automação e 
Robótica 

Técnico de 
Instrumentação 

Industrial 

Serralheiro 
Mecânico 

Programador 
Instalador de 

Domótica 



Estrutura Curricular 
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Nota: O referencial completo pode ser consultado em http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes 



Curso de Especialização Tecnológica 

  

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 

GESTÃO DE REDES E  

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

  

(GRSI) 
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Objetivo do Curso 

O curso tem como objetivo atribuir aos formandos conhecimentos nas áreas das 

Comunicações, Sistemas Operativos, Redes de Computadores, Comunicações de 

Dados, Administração de Redes e Projeto e de Redes Informáticas. Este curso, 

baseia-se no conceito do "saber fazer", onde as vertentes práticas e teóricas se 

complementam com predominância da primeira, tem como objetivo colmatar as 

carências profissionais desta área, contribuindo para a motivação e para o 

desenvolvimento pessoal do formando, bem como para a atribuição de competências 

e conhecimentos capazes de proporcionar oportunidades de emprego aliciantes. 

O curso tem a duração de 10 meses (1375 horas), com 3 meses em Formação Prática 

em Contexto de Trabalho numa Empresa. Poderá ter um plano de formação adicional 

de 400 horas. 

Duração 

 Gerir tecnicamente redes de dados. 

 Analisar e selecionar equipamentos, sistemas e soluções tipo "chave na mão". 

 Analisar e detetar avarias e anomalias. - Identificar e corrigir problemas de 

segurança; 

 Aplicar as metodologias de segurança da rede e de dados.; 

 Efetuar a Manutenção, Ampliação e ligação a Redes distintas ao nível de 

"Software"; 

 Programar e analisar sistemas de informação; 

 Reconhecer a necessidade de melhorias e adequação a evolução tecnológica; 

 Fazer testes e ensaios. 

Saídas Profissionais 

Atividades Principais 
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Gestor de 
Redes 

Técnico de 
Cablagem 

Estruturada 

Técnico de 
Sistemas 

Programa-
dor CISCO 
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Nota: O referencial completo pode ser consultado em http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes 



Curso de Especialização Tecnológica 

  

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 

MECATRÓNICA AUTOMÓVEL, 

PLANEAMENTO E CONTROLO  

DE PROCESSOS 

  

(MAPCP) 
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Objetivo do Curso 

O curso tem como objetivo qualificar o/a profissional que vai proceder ao planeamento 

e controlo de processos de manutenção e reparação automóvel em oficinas, 

supervisionando os trabalhos de deteção e reparação de avarias nos sistemas 

mecânicos, elétricos e eletrónicos de veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo 

em vista a maximização da produtividade da oficina de manutenção e reparação 

automóvel, no respeito pelas normas de segurança ambiental e de higiene e saúde no 

trabalho. 

O curso tem a duração de 10 meses (1400 horas), com 3 meses e meio em Formação 

Prática em Contexto de Trabalho numa Empresa. Poderá ter um plano de formação 

adicional de 400 horas. 

Duração 

Atividades Principais 

 Planear e gerir o trabalho oficinal. 

 Supervisionar os trabalhos de manutenção, deteção e reparação de avarias em 

veículos automóveis ligeiros e pesados. 

 Acompanhar e controlar a qualidade dos trabalhos efetuados na oficina, tendo em 

vista a otimização dos resultados. 

Saídas Profissionais 
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Técnico de 
Mecatrónica 

Auto 

Técnico 
Eletricista Auto 

Técnico de 
Serviços 
Rápidos 

Responsável / 
Técnico de 

Oficina 
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Nota: O referencial completo pode ser consultado em http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes 



Curso de Especialização Tecnológica 

 

  

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 

TECNOLOGIA MECATRÓNICA 

  

(TM) 
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Objetivo do curso 

O curso tem como objetivo desenvolver atividades nas áreas de projeto, planeamento, 

fabrico e manutenção, integrando tecnologias de mecânica, eletrotecnia, automação e 

informática, com vista ao desenvolvimento de produtos, sistemas e processos 

melhorados, conducentes a um aumento da qualidade e produtividade. 

O curso tem a duração de 12 meses (1560 horas), com 3 meses e meio em Formação 

Prática em Contexto de Trabalho numa Empresa. Poderá ter um plano de formação 

adicional de 400 horas. 

Duração 

 Planear e projetar equipamentos e sistemas ou, em casos mais complexos, 

coadjuvar quadros superiores, de modo a contribuir para a modernização de 

unidades fabris. 

 Colaborar com os departamentos de I/D no desenvolvimento de novos produtos. 

 Apoiar a área do planeamento. 

 Cooperar com a área de manutenção. 

 Cooperar com a área da qualidade. 

Saídas Profissionais 

Atividades Principais 
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Técnico de 
Mecatrónica 

Técnico de 
Manutenção 

Serralheiro 
Mecânico 

Técnico de 
Maquinação 
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Nota: O referencial completo pode ser consultado em http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes 



Curso de Especialização Tecnológica 

  

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 

TECNOLOGIA MECÂNICA 

  

(TMEC) 
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Objetivo do curso 

O curso tem como objetivo analisar e executar projetos de sistemas mecânicos 

aplicando, os modos operativos e os métodos do processo produtivo mais eficazes, 

bem como planear, distribuir e coordenar as atividades e os recursos afetos à 

produção com vista à otimização dos resultados. 

O curso tem a duração de 10 meses (1460 horas), com 3 meses e meio em Formação 

Prática em Contexto de Trabalho numa Empresa. Poderá ter um plano de formação 

adicional de 375 horas. 

Duração 

 Projetar e analisar o produto para a função a que se destina, refletindo 

preocupações com a segurança. 

 Analisar e escolher o material adequado ao fabrico do produto, tendo em 

consideração as características mecânicas, físicas e químicas e as quantidades a 

produzir. 

 Definir o processo, a sequência das operações e o método mais eficaz para a 

execução do produto. 

 Coordenar as atividades de fabrico do produto, equipamentos e pessoas com vista 

a otimizar a qualidade e quantidade da 

 produção. 

Saídas Profissionais 

XXX 
Técnico de 

Manutenção 
Industrial 

XXX 
Técnico de 
Produção 

Metalomecânica 

Atividades Principais 
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Nota: O referencial completo pode ser consultado em http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes 



Curso de Especialização Tecnológica 

  

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 

TECNOLOGIAS E PROGRAMAÇÃO 

DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

  

(TPSI) 
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Objetivo do curso 

O curso tem como objetivo principal analisar, conceber, planear e desenvolver 

soluções de Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação e/ou soluções de 

integração de sistemas existentes. 

 

O curso tem a duração de 10 meses (1375 horas), com 2 meses e meio em Formação 

Prática em Contexto de Trabalho numa Empresa. Poderá ter um plano de formação 

adicional de 400 horas. 

Duração 

 Construir aplicações informáticas de gestão de sistemas de informação. 

 Conceber e manusear uma base de dados tendo em vista a resolução de 

problemas de negócio ou outros e de suporte aos respetivos sistemas de 

informação. 

 Implementar sistemas de informação baseados em tecnologias Web, através da 

utilização de sistemas de computação clássicos e de dispositivos móveis, 

designadamente telemóveis e PDA. 

 Configurar e gerir aplicações de sistemas de informação nas organizações (ERP, 

CRM, logística, etc). 

 Conceber arquiteturas de integração de sistemas. 

 Selecionar as vias de solução tecnológica mais adequadas e as ferramentas a que 

poderão recorrer, em cada situação concreta. 

Saídas Profissionais 

Atividades Principais 

Técnico de 
Sistemas de 
Informação 

Técnico de 
Software de 

Gestão 

Técnico de CRM Programador Web 
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Nota: O referencial completo pode ser consultado em http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes 



Curso de Especialização Tecnológica 

  

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 

TELECOMUNICAÇÕES E REDES 

  

(TR) 
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Objetivo do curso 

O curso tem como objetivo qualificar os formandos a dimensionar, planear, executar, 

gerir e configurar infraestruturas de sistemas que suportam as redes de 

telecomunicações de nova geração, com integração de serviços de voz, dados e 

vídeo. 

O curso tem a duração de 12 meses (1560 horas), com 3 meses e meio em Formação 

Prática em Contexto de Trabalho numa Empresa. Poderá ter um plano de formação 

adicional de 350 horas. 

Duração 

 Programar, dimensionar e organizar os trabalhos relativos à implementação de 

redes de comunicações. 

 Dimensionar, gerir e organizar os trabalhos relativos à implementação de redes 

integradas de comunicações. 

 Efetuar a instalação de equipamentos e sistemas integrados de comunicações em 

edifícios, utilizando as técnicas e tecnologias de acordo com as instruções técnicas 

e manuais de fabricante, respeitando as normas de segurança de pessoas e 

equipamento. 

 Efetuar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos e sistemas 

integrados de comunicações em edifícios, utilizando as técnicas e tecnologias 

adequadas, a fim de assegurar o seu correto funcionamento, respeitando as 

normas de segurança de pessoas e equipamentos. 

 Prestar assistência técnica a clientes, esclarecendo possíveis dúvidas sobre o 

funcionamento de equipamentos e sistemas de comunicações. 

 Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade 

desenvolvida.  

Saídas Profissionais 

Atividades Principais 

Instalador de 
Redes de 

Telecomunicações 

Assistência 
Técnica Pós-

venda 

Assistent
e Pós-
Venda 

Técnico de 
Manutenção de Redes 
de Telecomunicações  
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Nota: O referencial completo pode ser consultado em http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes 



Contacte-nos! 

Sede/Palmela:  

Edifício ATEC 

Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa 

Quinta da Marquesa 

2950-557 Quinta do Anjo  

T. 212 107 300 | E-mail info@atec.pt 

 

Porto:  

Edifício SIEMENS 

Av. Mário Brito (EN 107) 

Nº 3570 - Freixieiro 

4455-491 Perafita  

T. 229 996 407 | E-mail infoporto@atec.pt 

www.atec.pt 


