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CERTIFICAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL 

 

Aos alunos que concluam com aproveitamento 

um curso profissional será atribuído: 

 diploma de conclusão do nível secundário; 

 certificado de qualificação profissional de  ní-

vel 4. 

 

 

 

 

E … 

 permite o prosseguimento de estudos. 

O Técnico de Eletrónica, Automação e Com-

putadores é o profissional qualificado apto a 

desempenhar tarefas de carácter técnico rela-

cionadas com a instalação, manutenção, re-

paração e adaptação de equipamentos elec-

trónicos de automação industrial e de compu-

tadores, no respeito pelas normas de higiene 

e segurança e pelos regulamentos específi-

cos. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

 9.º ano completo  

 Idade até 19 anos inclusive 

FUNCIONAMENTO 

  Horário Laboral 

 

AS PRINCIPAIS ATIVIDADES  

DESEMPENHADAS POR ESTE TÉCNICO SÃO: 

 

 Projetar e realizar protótipos de módulos eletróni-

cos de pequena e média complexidade e proceder 

à respetiva montagem, teste e ajuste; 

 

 Instalar módulos eletrónicos de controlo; 

 

 Projetar, instalar e operar sistemas de automação 

por autómatos programáveis de pequena e média 

complexidade; 

 

 Proceder à deteção e reparação de avarias típicas 

em módulos e componentes do computador e 

periféricos; 

 

 Reparar placas de microcomputadores, monitores 

e periféricos mais usuais, com recurso a equipa-

mento de teste básico e software de diagnóstico; 

 

 Interligar sistemas de comunicações; 

 

 Selecionar criteriosamente componentes, materi-

ais e equipamentos, com base nas suas caracterís-

ticas tecnológicas e de acordo com as normas e 

regulamentos existentes; 

 

 Interpretar e utilizar corretamente manuais, es-

quemas e outra literatura técnica fornecida pelos 

fabricantes de equipamento elétrico/eletrónico e 

digital. 
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