1989-2015
26 ANOS… de caras!

Plano curricular

Técnico/a de Auxiliar de Saúde
Coordenador de curso: Enf.º Amílcar Carvalho
E. Mail: amilcarcarvalho@etpzp.pt
Disciplinas

Inscrição on-line

Total de Horas
(*)

Sociocultural
Português

320

Língua Estrangeira

220

Área de Integração

220

Educação Física

140

Tecnologias de
Informação e
Comunicação

100

Científica
Matemática

200

Psicologia

200

Estudo do Movimento

100

Técnica, Tecnológica e
Prática

Este curso apresenta perspetivas de elevados
índices de empregabilidade, prevendo-se
parcerias com vários agentes (locais, regionais,
nacionais e internacionais).
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 e serviços de saúde.

Saúde

355

Saídas profissionais

Gestão e Organização
dos Serviços e
Cuidados de Saúde

120

Comunicação e
Relações
Interpessoais

175

Higiene, Segurança e
Cuidados Gerais

Hospitais Públicos e Privados, Centros de Saúde,
Consultórios Médicos, Clínicas, Outros
Estabelecimentos de Saúde, Centros de Terceira
Idade, Lares, IPSSs/Centros de Acolhimento e
Residência de Crianças, Domicílio, e Institutos
de Estética.

450

Formação em Contexto
de Trabalho

600

Total

3200

Competências adquiridas:
· Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de acordo com orientações do enfermeiro;
· Auxiliar nos cuidados post-mortem, de acordo com orientações do profissional de saúde;
· 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;
· Auxiliar o profissional de saúde na recolha de amostras biológicas e transporte para o
serviço adequado, de acordo com normas e/ou procedimentos definidos.

PETROENSINO – Ensino e Formação Profissional, Lda.
Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal
Av. 25 de Abril, 10
3270-067 Pedrógão Grande
Telefone: 236 480 100
Fax: 236 480 109
Correio eletrónico: geral@etpzp.pt
Endereço internet: www.etpzp.pt
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Qualificar é Crescer
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