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Técnico de Desporto

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Técnico de Restauração - Restaurante-Bar

Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria

Oferta Formativa 2022 / 2023

Duração: 3 anos letivos

CURSOS PROFISSIONAIS

Investe no teu futuro!
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

São Brás de Alportel

Temos novos desafios para ti...

Os cursos profissionais proporcionam-te o 12º ano, 

um certificado profissional e a possibilidade 

de prosseguires estudos.

Concluíste o 9º ano?

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

São Brás de Alportel

TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO

COZINHA/PASTELARIA

Competências 

Ø Armazenar e assegurar o estado de conservação 

das matérias-primas utilizadas

Ø Preparar o serviço de cozinha para a confeção das 

refeições

Ø Assegurar a limpeza e arrumação dos espaços, 

equipamentos e utensílios, verificando existências 

e controlando o seu estado de conservação

Ø Preparar/confecionar fundos, molhos e guarnições

Ø Preparar, confecionar e empratar entradas, sopas, 

pratos de carne, de peixe e mariscos, de legumes 

e outros alimentos e sobremesas

Ø Articular com o serviço de mesa a fim de 

satisfazer os pedidos de refeições e serviços 

especiais

Ø Pesquisar novas técnicas e tendências de cozinha 

e pastelaria

Ø Implementar as normas de auto-controlo e HACCP

Ø Gerir e controlar os custos de produção

Ø Colaborar na elaboração de cartas e ementas

PERFIL PROFISSIONAL

O Técnico de 

Cozinha-Pastelaria, de 

acordo com as normas de 

higiene e segurança 

alimentar, planifica e dirige 

os trabalhos de cozinha, 

colabora na estruturação 

de ementas, e confeciona 

refeições num enquadramento 

de especialidade, 

nomeadamente gastronomia 

regional portuguesa e 

internacional

geral@aejbv.pt

289 840 110

www.aejbv.pt

Investe no teu futuro!



Competências 

Ø Instalar, configurar e efetuar a manutenção de:

§ Computadores e equipamentos periféricos isolados 

ou inseridos numa rede local

§ Estruturas e equipamentos de redes locais

§ Sistemas operativos cliente e servidor

Ø Instalar, configurar e efetuar a manutenção de 

aplicações informáticas

Ø Efetuar a análise de sistemas de informação

Ø Desenvolver, distribuir, instalar e efetuar a 

manutenção de aplicações informáticas

Ø Conceber, implementar e efetuar a manutenção de 

bases de dados;

Ø Manipular dados retirados de bases de dados

Ø Instalar, configurar e efetuar a manutenção de 

servidores para a Internet

Ø Planificar, executar e efetuar a manutenção de 

páginas e sítios na Internet

Ø Desenvolver, instalar e efetuar a manutenção de 

sistemas de informação baseados nas 

tecnologias Web

PERFIL PROFISSIONAL

O Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos é um 

profissional qualificado que, 

realiza atividades de 

conceção, especificação, 

projeto, implementação, 

avaliação, suporte e 

manutenção de sistemas 

informáticos e de tecnologias 

de processamento e 

transmissão de dados e 

informações

TÉCNICO 

DE DESPORTO

Competências 

Ø Elaborar o plano anual de preparação em colaboração 

com os técnicos de grau superior responsáveis

Ø Coadjuvar na preparação e organização das sessões 

de treino

Ø Orientar, com supervisão de um técnico de grau 

superior, as sessões de treino, promovendo o 

cumprimento das regras

Ø Organizar a participação e orientar os praticantes em 

competição, com supervisão superior

Ø Colaborar na avaliação dos resultados das sessões de 

treino, sob supervisão de um técnico de grau superior

Ø Participar no planeamento e coadjuvar na 

implementação de actividades, de melhoria da 

aptidão física, no âmbito do treino desportivo

Ø Participar na conceção e implementação de 

programas de actividades físicas e desportivas em 

contexto de animação e de ocupação de tempos 

livres

PERFIL PROFISSIONAL

O Técnico de Desporto é o 

profissional que tem como 

perfil de saída a participa no 

planeamento, na organização 

e no desenvolvimento do 

treino de modalidades 

desportivas, individuais ou 

colectivas, bem como 

organização e dinamização de 

atividades físicas e 

desportivas em contexto de 

ocupação de tempos livres, 

animação e lazer

TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO

RESTAURANTE-BAR

Competências 

Ø Planificar e preparar o serviço de mesa/bar, 

assegurando a gestão corrente de 

aprovisionamento e armazenagem do 

restaurante/bar

Ø Realizar o acolhimento e receção do cliente 

no serviço de mesa/bar

Ø Preparar e servir bebidas simples e 

compostas

Ø Colaborar na elaboração de cartas de 

restaurante, bar e vinhos

Ø Planificar e executar serviços de mesa 

regulares e especiais

Ø Preparar e executar o serviço de vinhos

PERFIL PROFISSIONAL

O técnico de 

Restaurante/Bar, de acordo 

com as normas de  higiene 

e segurança alimentar, 

planifica, dirige e efetua o 

serviço de alimentos e 

bebidas à mesa e ao 

balcão

TÉCNICO DE GESTÃO

E PROGRAMAÇÃO

DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas

São Brás de Alportel
Investe no teu FUTURO!


