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Escola Básica e Secundária  
Mestre Domingos Saraiva 

secretaria@emds.edu.pt 

Componentes de Formação  
Técnico de Auxiliar de Saúde 

Sociocultural 

Português 

Língua Estrangeira 

Área de Integração 

Tecnologias de Informação e  
Comunicação 

Educação Física 

  

 Cientifica 

 Matemática 

 Biologia  

 Físico Química 

  

 Técnica 

Saúde 

Gestão e Organização de Serviços e 
Cuidados de Saúde 

Higiene e Segurança e Primeiros  
Socorros 

Comunicação e Relações  
Interpessoais 

  

Formação em Contexto de Trabalho 

Agrupamento 

Escolas do 

Curso Profissional 
Técnico de Auxiliar de Saúde 

Nível 4 - 12.º ano 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

 
9.º ano de Escolaridade 

DURAÇÃO DO CURSO 

O Curso tem a duração de 3 

anos letivos, num total de 

3200 horas de formação que 

incluem Formação em Contex-

to de Trabalho. 

 

CERTIFICAÇÃO 

Curso de nível secundário de 

educação, com equivalência ao 

12º ano de escolaridade e quali-

ficação profissional de nível 4. 

 

 



MERCADO DE 
TRABALHO 

 

Hospitais/Centros de Saúde 

Clínicas públicas e privadas 

Consultórios médicos, Clínicas 

dentárias e outros estabelecimentos 

de saúde 

Centros de Terceira Idade e Lares 

Residências Geriátricas 

Colónias de Férias 

Centros de Acolhimento e 

Residência de Crianças 

Domicílios 

Institutos de Estética 

ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS 

 

Auxiliar na prestação de 

cuidados aos utentes, de acordo 

com orientações do enfermeiro;  

Auxiliar nos cuidados pós-

morte, de acordo com 

orientações do profissional de 

saúde.  

Assegurar a limpeza, 

higienização e transporte de 

roupas, espaços, materiais e 

equipamentos, sob a orientação 

do profissional de saúde. 

Assegurar atividades de apoio ao 

funcionamento das diferentes 

unidades e serviços de saúde. 

Auxiliar o profissional de saúde 

na recolha de amostras 

biológicas e transporte para o 

serviço adequado, de acordo 

com normas e ou procedimentos 

definidos. 

 

   

PERFIL DE 
DESEMPENHO 

 O Técnico de Auxiliar de 
Saúde é o profissional que 

auxilia na prestação de 
cuidados de saúde aos 
utentes, na recolha e 

transporte de amostras 
biológicas, na limpeza, 

higienização e transportes de 
roupa, materiais e 

equipamentos, na limpeza e 
higienização dos espaços e no 

apoio logístico e 
administrativo das diferentes 
unidades e serviços de saúde, 

sob a orientação do 
profissional de saúde. 

 


