O que é?
É o profissional habilitado a proceder à instalação, manutenção e
configuração de diversos aplicativos e ferramentas nos diferentes
sistemas operativos. Acumula, também, competências na
componente de desenvolvimento de software assim como, de
gestão de bases de dados, assegurando desta forma uma
optimização dos sistemas informatizados.
O que faz?
Efetua a instalação, configuração e manutenção de computadores,
periféricos, redes locais e sistemas operativos e utilitários, de acordo
com as necessidades dos utilizadores e a fim de otimizar o
funcionamento dos mesmos;
Procede à instalação, configuração e parametrização de aplicações
de gestão empresarial, tendo em conta o plano de instalação, os
requisitos funcionais e o plano de acessos adequados ao cliente ou
serviço, utilizando o software adequado, nomeadamente, utilizando
ferramentas aplicacionais como o processamento de texto, folha de
cálculo e apresentação gráfica;
Procede à gestão e administração de bases de dados, a fim de
implementar um sistema de informação numa organização ou
empresa, tendo em conta os sistemas informáticos adequados;
Desenvolve e implementa sistemas de Intranet e Internet, com
recurso ao hipertexto, hipermédia e acesso a bases de dados.

Certificação
Os alunos que concluírem com aproveitamento o presente curso
profissional são certificados com o nível 4 de qualificação do
Quadro Nacional de Qualificações.

Curso Profissional de Técnico/a de Informática-Sistemas
Plano de Estudos

Medidas de apoio financeiro
- Senha de almoço diária gratuita.
- Transporte gratuito (passes escolares).
- Visitas de estudo subsidiadas na totalidade.
- Manuais escolares e materiais de apoio gratuitos.
No início do ano letivo, eu estava inscrito no curso de Ciências e Tecnologias, mas
decidi alterar o meu percurso e mudei para o curso profissional TIS. Está a ser uma
experiência muito boa! Acolheram-me muito bem e tiveram todo o cuidado em me
colocarem a par dos meus colegas para os conseguir acompanhar. Os cursos
profissionais são divididos em módulos e isto facilita um pouco. Além disso, temos
três oportunidades de recuperação, o que permite concluir com mais sucesso o curso.
Outra vantagem dos cursos profissionais é a Formação em Contexto de Trabalho. Nos
estágios, os alunos costumam estagiar em empresas e como isso fica nos currículos dos
mesmos, no futuro irá ajudar muito a encontrar um emprego, pois já se tem alguma
experiência no mundo do trabalho.
Gabriel Marçal, aluno do 1.ºAno - Técnico de Informática-Sistemas

Escolhi este curso sem ter a certeza de que gostaria. Acabou por ser uma surpresa
positiva, pois vai de encontro às necessidades atuais do mercado de trabalho,
garantindo o meu futuro emprego e a minha realização pessoal.
A grande variedade de disciplinas dá-nos acesso, no futuro, a diversas licenciaturas,
caso queiramos continuar os estudos. Um aspeto que me agradou bastante foi a parte
prática do curso e, obviamente, o estágio que me vai permitir ter uma perspetiva do mundo
do trabalho.
Gonçalo Farinha, aluno do 1.ºAno - Técnico de Informática-Sistemas
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