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CURSOS PROFISSIONAIS

Alunos que conclu í ram o 9º  ano de
escolar idade;
Alunos  que procuram um ensino mais
prát ico  e/ou voltado para  o  mundo do
trabalho (sem exclusão da  h ipótese  de
prosseguimento de estudos) .

A QUEM SE DESTINAM?

COMO FUNCIONAM?

O QUE CONFEREM?

Diploma de Conclusão do Ens ino Secundár io :  
Necessár ia  a  aprovação em todas  as  d isc ipl inas ,
no Estágio  e  na Prova de Apt idão Prof iss ional            
Não é  necessár io  real izar  exames nacionais .

Cert i f i cado de qual i f i cação prof iss ional  n ível  4  do
Quadro Nacional  de  Qual i f i cações  (QNQ);

Podem concorrer ,  sem exames nac ionais ,  a  ofertas
educat ivas  que conferem uma qual i f i cação
prof iss ional  de  n ível  5  -  Cursos  de Especia l ização
Tecnológica  (CET)  ou Cursos  Técnico Super iores
Prof iss ionais  (CTeSP) ;

Acesso ao Ens ino Super ior  -  Real ização de 1  ou 2
Exames Nacionais  (var ia  conforme o curso
pretendido)  e laborados segundo o programa das
disc ipl inas  dos  Cursos  C ient í f ico-Humaníst icos .–
concurso geral .  Em determinadas  Inst i tu ições ,
at ravés  de provas  de aval iação de conhecimentos  -
concurso especia l  de ingresso .

Duração de  3  anos ;
Aprendizagem e aval iação organizada por
módulos ;
Formação em contexto de t rabalho
(Estágio)  integrada no plano curr icular .
Subsíd io  de  Al imentação;  Subsíd io  de
Transporte;  Bolsa  para  mater ia l  de
estudo e  Bolsa  de  Prof iss ional ização no
Estágio  Curr icular .

Fotocópia do Cartão de Cidadão 
Fotocópia do cartão do seguro de saúde
e/ou de outro sistema de saúde que beneficie
para além do SNS; 
1 Fotografia ATUALIZADA 
Boletim de Saúde atualizado.

Senha de entrada no Portal das Finanças 
Fotocópia do Cartão de Cidadão
Comprovativo de IBAN 

A presença do Aluno e Encarregado de
Educação na ESSL é obrigatória. 

 
 
 

ALUNO

 
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Obrigatório o uso de máscara de proteção
 

REALIZADAS PRESENCIALMENTE NOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DA ESSL: 

Alunos dos Cursos Profissionais 
(Outras Situações) e Alunos Curso EFA.

 
 

A renovação de matrícula é feita
automaticamente para os alunos que

transitam para o 11ª e 12ºano dos Cursos
Profissionais.

 
REALIZADAS PRESENCIALMENTE NA ESSL:

 
10º ANO 

 29 e 30 DE JUNHO 
(9h00-12h30 / 14h00-16h30)

 

 

MATRÍCULAS -  RENOVAÇÃO

DOCUMENTOS



TÉCNICO DE ELETROTECNIA 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL -  

VARIANTE:  ELETROMECÂNICA
 

PLANO CURRICULAR

TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

PLANO CURRICULAR

É o Prof iss ional  qual i f icado que ,  sob a
or ientação de prof iss ionais  de saúde
com formação super ior ,  auxi l ia  na
prestação cuidados  ao utente;  recolha
de amostras  b iológicas ;  l impeza e
hig ienização dos  espaços  /equipamentos
/  roupa e  no apoio  logíst ico  e
administ rat ivo  das  d i ferentes  unidades
e serv iços  de  saúde.

TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

TÉCNICO DE ELETROTECNIA

É o Prof iss ional  qual i f icado,  apto a
desempenhar  at iv idades  re lac ionadas  com
a instalação,  manutenção e  reparação de
máquinas  e  equipamentos  e létr icos ,  nas
áreas  da  e letr ic idade,  e letrónica  e
automação.
 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL -  
VARIANTE:  ELETROMECÂNICA

É o Prof iss ional  qual i f icado,  apto a
or ientar  e  a  desenvolver  at iv idades  na  área
da manutenção,  re lac ionadas  com a  anál ise
e  d iagnóst ico ,  controlo  e  monitor ização
das  condições  de  func ionamento dos
equipamentos  e letromecânicos  e
instalações  e létr icas  industr ia is
 


