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UM CURSO NA ÁREA DA SAÚDE 

PARA UMA SAÚDE MELHOR 

Escola Básica e  
Secundária  
D. João V 

 

Informações Úteis 

Jovens: 
- Com 3º ciclo do  
Ensino Básico 
- Com ou sem 
qualificação profissional 

Pré-inscrições online:  
 

www.aedjv.pt 

Transportes 

Carris: 711,746,764 e 767 

Rodoviária : 109 162,e 185 (ligação ao 

metro) 

Comboio: Estação Damaia/Stª Cruz 

Metro: Estação da Reboleira 

Rua Maria Lamas 
DAMAIA 
2720-364 AMADORA 
Tel: 214 906 460 

e-mail: secretaria@aedjv.pt  

 Auxiliar o enfermeiro/profissional de saúde: 
na prestação de cuidados ao utente que vai 
fazer, ou fez, uma intervenção cirúrgica; na 
realização de tratamentos a feridas e úlceras; 
na recolha de amostras biológicas e 
transporte para o serviço adequado; na 
transferência, posicionamento e transporte 
do utente, que necessita de ajuda total ou 
parcial. 

 Auxiliar nas tarefas de alimentação e 
hidratação do utente. 

 Ajudar o utente nas necessidades de 
eliminação e nos cuidados de higiene e 
conforto.  

 Executar tarefas que exijam uma 
intervenção imediata e simultânea ao alerta 
do profissional de saúde. 

 Auxiliar nos cuidados post-mortem, de 
acordo com orientações do profissional de 
saúde. 

 Assegurar a recolha, transporte, triagem e 
acondicionamento de roupa da unidade do 
utente. 

 Efectuar a limpeza e higienização das 
instalações/superfícies da unidade do utente; 
efectuar a lavagem e desinfecção de material 
hoteleiro e clínico e assegurar o seu 
armazenamento e adequada conservação. 

 Assegurar a recolha, triagem, transporte e 
acondicionamento de resíduos hospitalares, 
garantindo o manuseamento e transporte 
adequado dos mesmos. 

 Efectuar a manutenção preventiva e 
reposição de material e equipamentos. 

 Efectuar o transporte de informação entre 
os diferentes serviços de prestação de 
cuidados de saúde. 
Encaminhar o utente, familiar e ou cuidador, 
de acordo com os procedimentos definidos. 



Formação 

O Plano Curricular do curso é constituído 

por disciplinas de Formação Sociocultural, 

Científica e Técnica, com uma grande 

vertente prática preparando, desta forma, 

os(as) alunos(as) para o ingresso no mundo 

do trabalho.  

 

Formação em Contexto de  

Trabalho: 

Estágio profissional numa empresa do Ramo, 

com a duração de 600 horas.  

 

Certificação 

 Obtenção de um Certificado de 

Conclusão do 12º ano do Ensino 

Secundário. 

 Certificado de Qualificação Profissional 

de Nível 4 de Técnico(a) Auxiliar de 

Saúde. 

Três anos letivos; 
 
Prova de aptidão profissional; 
 
  Certificado Profissional nível 4 

Curso 

Plano Curricular 
Formação, 

         Estágio e  

                    Certificação 

Um curso na área da saúde para uma  
saúde melhor 

Componente de Formação  Horas 

Formação Sociocultural 1000 

Português 320 

Língua Estrangeira, I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e Comu-
nicação 

100 

Educação Física 140 

Formação Científica 500 

Biologia 150 

Física e Química 150 

Matemática  200 

Formação Técnica 1600 

Saúde 330 

Gestão e Organização dos Serviços 
e Cuidados de Saúde 

180 

Comunicação e Relações Interpesso-
ais 

170 

Higiene, Segurança e Cuidados Ge-
rais 

420 

Formação em Contexto de Trabalho 600 


