CURSOS PROFISSIONAIS

A QUEM SE DESTINAM?

Alunos que concluíram o 9º ano de
escolaridade;
Alunos que procuram um ensino mais
prático e/ou voltado para o mundo do
trabalho (sem exclusão da hipótese de
prosseguimento de estudos).
COMO FUNCIONAM?

Duração de 3 anos;
Aprendizagem e avaliação organizada por
módulos;
Formação em contexto de trabalho
(Estágio) integrada no plano curricular.
Subsídio de Alimentação; Subsídio de
Transporte; Bolsa para material de
estudo e Bolsa de Profissionalização no
Estágio Curricular.

MATRÍCULAS - RENOVAÇÃO
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)

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

DOCUMENTOS
ALUNO
Fotocópia do Cartão de Cidadão

O QUE CONFEREM?

Fotocópia do cartão do seguro de saúde

Oferta Formativa 2021/2022

e/ou de outro sistema de saúde que beneficie

Diploma de Conclusão do Ensino Secundário:
Necessária a aprovação em todas as disciplinas,
no Estágio e na Prova de Aptidão Profissional
Não é necessário realizar exames nacionais.
Certificado de qualificação profissional nível 4 do
Quadro Nacional de Qualificações (QNQ);
Podem concorrer, sem exames nacionais, a ofertas
educativas
que
conferem
uma
qualificação
profissional de nível 5 - Cursos de Especialização
Tecnológica (CET) ou Cursos Técnico Superiores
Profissionais (CTeSP);
Acesso ao Ensino Superior - Realização de 1 ou 2
Exames
Nacionais
(varia
conforme
o
curso
pretendido) elaborados segundo o programa das
disciplinas dos Cursos Científico-Humanísticos.–
concurso geral. Em determinadas Instituições,
através de provas de avaliação de conhecimentos concurso especial de ingresso.

para além do SNS;

Ensino Básico - 3ºCiclo

1 Fotografia ATUALIZADA
Boletim de Saúde atualizado.

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Ensino Secundário:
Cursos Profissionais

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

TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

Comprovativo de IBAN

TÉCNICO DE ELETROTECNIA

Obrigatório o uso de máscara de proteção
REALIZADAS PRESENCIALMENTE NOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DA ESSL:
Alunos dos Cursos Profissionais
(Outras Situações) e Alunos Curso EFA.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Variante: Eletromecânica

Cursos Científico-Humanísticos
(ver p.f. folheto respetivo)
Ensino Secundário Noturno Curso EFA
Telefone: 245 307 390

Site: http://www.essl.edu.pt/

TÉCNICO DE ELETROTECNIA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL VARIANTE: ELETROMECÂNICA

PLANO CURRICULAR

TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE
TÉCNICO DE ELETROTECNIA
PLANO CURRICULAR

É o Profissional qualificado, apto a
desempenhar atividades relacionadas com
a instalação, manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos elétricos, nas
áreas
da
eletricidade,
eletrónica
e
automação.

TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

É o Profissional qualificado que, sob a
orientação de profissionais de saúde
com formação superior, auxilia na
prestação cuidados ao utente; recolha
de amostras biológicas; limpeza e
higienização dos espaços /equipamentos
/ roupa e no apoio logístico e
administrativo das diferentes unidades
e serviços de saúde.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL VARIANTE: ELETROMECÂNICA

É o Profissional qualificado, apto a
orientar e a desenvolver atividades na área
da manutenção, relacionadas com a análise
e diagnóstico, controlo e monitorização
das condições de funcionamento dos
equipamentos
eletromecânicos
e
instalações elétricas industriais

