Saídas Profissionais
Com a qualificação obtida neste curso, o aluno
poderá trabalhar na área administrativa da
maioria das organizações e exercer, entre
outras, as profissões de:
técnico administrativo;
operador de registo de dados.
Se optar pela especificação de contabilidade
e gestão, o aluno poderá também exercer as
seguintes profissões:
técnico de contabilidade;
técnico de contabilidade e gestão;
técnico
de
gestão
administrativa
(comercial e industrial);
técnico de apoio à gestão;
técnico de aprovisionamento.
Se optar pela especificação de secretariado, o
aluno poderá também exercer as seguintes
profissões:
técnico de secretariado;
assistente de direcção.

Certificação
O Curso Tecnológico confere, após a sua
conclusão, dois tipos de diplomas:
Diploma de qualificação profissional de
nível 3, permitindo o ingresso no
mercado de trabalho, como técnico
intermédio;
Diploma de conclusão dos estudos
secundários, possibilitando candidatura
ao ensino superior.
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 O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas
estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver
estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino
secundário.
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Referenciais de Emprego
As profissões integradas nesta área de
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públicas ou privadas, e em quase todos os
sectores de actividade.
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