
Hoje em dia, é fundamental a quali�cação 

pro�ssional. Por isso, é essencial que, ao 

tomares a tua decisão, optes por um caminho 

que te ajude a adquirir competências numa 

determinada área, que te prepare para o 

mundo do trabalho e que, em simultâneo,

te possibilite a entrada no ensino superior.

TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE

O QUE É
O Técnico Auxiliar de Saúde é o pro�ssional que, sob 
a orientação de pro�ssionais de saúde com 
formação superior,auxilia na prestação de cuidados 
de saúde aos utentes, na recolha e transporte de 
amostras biológicas, na limpeza, na higienização 
e transporte de roupas, materiais e equipamentos, 
na limpeza e higienização dos espaços e no apoio 
logístico e administrativo das diferentes unidades 
e serviços de saúde.

Condições de acesso a esta formação: ter concluído 
o 9.º ano de escolaridade em qualquer modalidade 
de educação e formação.

A certi�cação que obtém: uma dupla certi�cação 
após conclusão do curso - o diploma do 12.º ano 
de nível secundário de educaçãoe o certi�cado 
de quali�cação pro�ssional de nível 4.

O QUE FAZ

ONDE TRABALHA

Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de 
acordo com orientações do enfermeiro;

Assegurar a limpeza, higienização e transporte de 
roupas, espaços, materiais e equipamentos,
sob orientação de um pro�ssional de saúde;

Assegurar atividades de apoio ao funcionamento 
das diferentes unidades e serviços de saúde;

Auxiliar o pro�ssional de saúde na recolha de 
amostras biológicas e transporte para o serviço
adequado, de acordo com normas e/ou 
procedimentos de�nidos;

O Técnico Auxiliar de Saúde pode desenvolver a sua 
atividade pro�ssional em hospitais, centros de 
saúde, clínicas e laboratórios.

PORTUGUÊS

COMPONENTE DE FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL   H

COMPONENTE DE FORMAÇÃO CINETÍFICA     H

COMPONENTE DE FORMAÇÃO TÉCNICA     H

INGLÊS

ÁREA DE INTEGRAÇÃO
CRIAÇÃO DE GESTÃO DE PROJETOS E PORTEFÓLIOS

EDUCAÇÃO FÍSICA

MATEMÁTICA
FÍSICA E QUÍMICA

BIOLOGIA

ÁREA TÉCNICA DE AUXILIAR DE SAÚDE
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CURSOS PROFISSIONAIS

AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS
NUNO GONÇALVES

CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

LÍNGUAS E HUMANIDADES

CIÊNICAS SOCIOECONÓMICAS

ARTES VISUAIS

TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE

Rua da Penha de França 193 

1199-011 Lisboa

218 161 160 – 218 147 488

www.aenunogoncalves.net

sa.aluno.aeng@aenunogoncalves.com


