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Cursos Profissionais 

TÉCNICO/A 

ADMINISTRATIVO/A 

Cofinanciado por: 

DESTINATÁRIOS/AS 
9º ano de escolaridade  

(com aproveitamento)  

Dupla Certificação 
12º ano de escolaridade 

Formação QNQ nível 4 

DURAÇÃO DO CURSO 

3 anos 

OPORTUNIDADES FUTURAS 
Ingresso no mercado de trabalho ou 
possibilidade de prosseguimento de es-
tudos: 

 Cursos Técnicos Superiores Profissio-
nais (TEsP) – sem realização de exa-
mes nacionais. 

 Ensino superior  - com a realização de 
exames nacionais e/ ou ingresso atra-
vés dos concursos especiais de ingres-
so no ensino superior  para alunos 
provenientes do ensino profissional. 



 

Perfil de Saída 
O/A técnico/a administrativo/a estará apto para 

organizar e executar tarefas administrativas 

relacionadas com o funcionamento da empresa 

ou serviço público, atender e informar o público 

interno e externo e executar tarefas de apoio à 

gestão de recursos humanos e à contabilidade 

geral, nomeadamente analisar e classificar a 

documentação, sistematizando-a para posterior 

tratamento contabilístico. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 Os/As técnicos/as administrativos/as po-

derão desempenhar funções de rececio-

nista, administrativo/a, assistente admi-

nistrativo/a, assessor/a de direção ou co-

ordenador/a de equipa administrativa. 

 Estas funções poderão ser desempenha-

das em empresas do setor público e priva-

do, pequenas e médias empresas, depar-

tamentos de apoio a clientes, clínicas de 

saúde, ginásios, salões de beleza, etc.  

COMPONENTES DA FORMAÇÃO 

Formação Sociocultural Horas 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

TIC 100 

Educação Física 140 

Formação Científica Horas 

Economia 200 

Matemática 100 

Psicologia e Sociologia 200 

Formação Tecnológica Horas 

Técnicas Administrativas e Gestão 
Documental 

Até 
1300 

Legislação Comercial, Fiscal e Laboral 

Gestão e Contabilidade 

Comunicação profissional em Língua 
Estrangeira 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

A formação em contexto de trabalho visa a 

aquisição e desenvolvimento de competências 

técnicas, relacionais e organizacionais  

relevantes para a qualificação profissional. 

Aposta no  

TEU FUTURO! 

Aposta na Tomaz Pelayo, 

Formação em contexto 

de trabalho - Estágios  

A formação em contexto de trabalho terá 

uma carga horária de 600 horas que serão 

concretizadas em empresas parceiras. 

Adicionalmente, do total de horas de forma-

ção, 200 horas poderão ser realizadas ao 

abrigo do programa Erasmus+ em empre-

sas parceiras de países da União Europeia, 

dando aos/às estudantes uma oportunidade 

de enriquecer o seu currículo com uma ex-

periência de trabalho internacional. 


