
  

     

 

 

 

Componente Formação Total de Horas (a)

Componente de Formação Sociocultural

Português 320

Lingua Estrangeira I,II ou III (b) 220

Área de Integração 220

Tecnologias de Informação e Comunicação 100

Educação Fisica 140

Subtotal 1000

Componente de Formação Científica

Matemática 200

Fisica e Quimica 150

Biologia 150

Subtotal 500

Componente de Formação Técnica

Saúde 355

Gestaão e Organização dos Serviços e

Cuidados de Saúde 200

Comunicação e Relações Interpessoais 175

Higiene, Segurança e Cuidados Gerais 450

Formação em Contexto de Trabalho 640

Subtotal 1820

Total de Horas do Curso 3320
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O que é ser um profissional 

técnico auxiliar de saúde? 

 
O Técnico Auxiliar de Saúde é o 
profissional qualificado apto a prestar 
apoio em serviços de saúde, sob a 
direcção e supervisão de um Técnico 
Superior de Saúde (enfermeiro ou 
outro), intervindo na assistência ao 
utente, visando a promoção do seu 
bem-estar. 

 

Objetivos: 
 
Este curso proporciona os 
conhecimentos e as competências 
necessários para a prestar cuidados 
de saúde e assistência aos utentes e 
no apoio logístico e administrativo 
das diferentes unidades e serviços de 
saúde. 

 

 

Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde 

Competências adquiridas ao longo 
do curso: 

 
 Auxiliar na prestação de cuidados 

aos utentes, de acordo com 
orientações do enfermeiro. 

 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. 

 

Duração: 

 
 3 anos com estágio no 11º ano e 

12º ano. 

 

Certificação e prosseguimento 
de estudos: 

 
 Certificação escolar de nível 

secundário (12.º ano) com 
classificação final; 

 Certificação de qualificação 
profissional de nível 4; 

 Acesso ao ensino superior. 

 

Saídas profissionais: 
 

Esta formação enquadra-se num 
mercado profissional em expansão, 
podendo no final do curso exercer 
funções em: 
 

 Hospitais; 
 Centros de saúde; 
 Clínicas privadas; 
 Lares de terceira idade; 
 Centros de dia; 
 Unidades de cuidados 

continuados; 
 IPSS/Centros de acolhimento e 

residência de crianças; 
 Unidades de cuidados 

domiciliários. 

 

 


