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Perfil Profissional 

O Técnico de Eletrotecnia é o profissional qualificado apto 
a desempenhar tarefas de caráter técnico relacionadas com 
a instalação, manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos elétricos nas áreas de eletricidade,  eletrónica 
e automação, respeitando as normas de higiene  e 
segurança e os regulamentos específicos.  

 

Saídas profissionais 
 Instalador de Sistemas Elétricos;  
 Instalador de Sistemas Eletrónicos;  
 Técnico de Manutenção de Sistemas e 

Automatismos Industriais; 
  Instalador de Infra-estruturas de Telecomunicações 

em Edifícios (ITED);  
 Técnico de Instalações Elétricas; 
  Reparador de Sistemas Elétricos e Eletrónicos de 

Pequena e Média Complexidade; 
 Proceder ao levantamento de recursos e 

potencialidades turísticas locais e regionais. 
 

Condições de Acesso 

 9º Ano de escolaridade; 

 

Duração do Curso 

O curso tem a duração de 3 anos letivos e 3200 horas de 
formação  

 

Este curso permite:  

 Acesso ao Ensino Superior 
 Ingresso em cursos técnicos superiores 

profissionais (CTeSP); 
 Aquisição de competências pessoais e 

profissionais para o exercício de diversas 
profissões na área da Eletrotecnia; 

 Contacto com o mundo empresarial; 

 Estágio profissional em empresas do ramo 

Se estás interessado nesta área de formação, 

inscreve-te já! 

Entrega este impresso na Secretaria da Escola, depois de 

o preencheres com os teus dados.  
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Componentes 
de Formação 

Domínios de 
Formação 

Total de horas 

Sóciocultural 
(Duração: 1000 

horas) 

- Português 320 

- Língua Estrangeira I 
ou II 

220 

- Área de Integração 220 

- Educação Física 140 

- TIC 100 

Científica 
(Duração: 500 

horas) 

- Matemática 300 

- Física e Química 200 

Tecnológica 
(Duração: 1700 

horas) 

- Eletricidade e 
Eletrónica 

306 

- Tecnologias 
Aplicadas 

257 

- Sistemas Digitais 99 

- Práticas Oficinais 438 

- Formação em 
Contexto de Trabalho 

600 

Duração total:  3200 

Principais atividades desempenhadas pelo 
técnico de eletrotecnia 

 

 Selecionar criteriosamente componentes, 
materiais e equipamentos, com base nas 
suas características tecnológicas e de acordo 
com as normas e os regulamentos existentes;  

 Interpretar e utilizar corretamente manuais, 
esquemas e outra literatura técnica fornecida 
pelos fabricantes;  

 Efetuar operações de correção, ajuste e 
manutenção, segundo as instruções do 
fabricante;  

 Analisar e interpretar anomalias de 
funcionamento e formular hipóteses de 
causas prováveis;  

 Aplicar e respeitar as normas e os 
regulamentos relacionados com a atividade 
que desenvolve;  

 Aplicar e respeitar as normas de proteção do 
ambiente e de prevenção, higiene e 
segurança no trabalho;  

 Executar tarefas gerais, de carácter técnico, 
relacionadas com a instalação, a manutenção 
e a reparação de equipamento elétrico e 
eletrónico;  

 Executar instalações de baixa e média tensão 
de alimentação, comando e sinalização e 
proceder a operações de manutenção e 
reparação;  

 Orientar e colaborar na reparação e 
manutenção de máquinas e equipamentos 
elétrico  

 

Certificação Escolar e Profissional 
 

Curso do nível secundário de educação, com 
equivalência ao 12º ano de escolaridade e 
qualificação profissional de nível 4.  
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