Inscrição num
Curso Profissional…

Curso Profissional de

Saídas

Técnico de Comércio

Profissionais

1 - Os cursos profissionais têm como objectivo dotar de
aptidões técnicas e profissionais, para facilitar a
integração no mercado de trabalho.
Proporciona equivalência ao 12º ano.
Possibilita o ingresso num Curso de Especialização
Tecnológica ou no Ensino Superior.
Sociocultural

de Formação

Componente

Disciplinas
Português

320h

Língua Estrangeira

220h

 As saídas profissionais implicam o desempenho nas

Área de Integração
Competências para
empregabilidade

220h

seguintes funções/atividades:

Educação Física

140h

100h

criativo e dinâmico;

♦ Estudar o mercado da empresa de forma a responder

Científica

Matemática

300h

♦ Participar na conceção, organização e animação do ponto de
venda;

Economia

200h

♦ Colaborar na pesquisa, definição e composição dos stocks,
♦ Atender e aconselhar os clientes;

Comercializar
440h

Avaliação por módulos

equipamentos informáticos ou outros meios disponíveis;

Organizar e Gerir

♦ Efectuar o controlo de stocks, receção, armazenagem,

a Empresa
Técnica

de Formação

Componente

♦ Processar a venda de produtos/serviços, recorrendo a

e Vender

350h

isabel.silva@aepa.pt

♦ Desenvolver ações empreendedoras com carácter inovador,

tendo em conta a evolução do mercado;

Duração 3 anos lectivos

Professora responsável:

apto a organizar e planear a venda de produtos e/ou
serviços em estabelecimentos comerciais / serviços
/industriais, garantindo a satisfação do cliente, tendo por
objectivo a sua fidelização.

Nº
Horas

adequadamente as suas necessidades;
de Formação

3 - O plano de estudos inclui três componentes de
formação, com uma carga horária a repartir pelos três
anos.

Componente

2 - O Curso Profissional de Técnico de Comércio dá a
conhecer o mundo actual do comércio, área que tem
sofrido uma profunda modificação, na sua estrutura e
técnicas utilizadas.

 O Técnico de Comércio é o profissional qualificado que,

Perfil Curricular

♦ Assegurar o serviço pós-venda;

Comunicar no
220h
ponto de venda
Comunicar em
Francês/Espanhol

♦ Proceder a organização da documentação relativa ao
processo de compra e venda;

♦ Utilizar as novas tecnologias nas actividades da função
90h

comercial e de gestão;

♦ Planear e acompanhar o site de comércio electrónico em

Formação em
600h
Contexto de Trabalho

etiquetagem e inventário;

colaboração com a gestão da empresa.

Que caminho escolher?

Mercado de trabalho

Ensino Superior

Curso Profissional

Informações
Para a obtenção de informações ou préinscrição utilizar os contactos indicados.

A pré-inscrição facilita o processo de matrícula
no curso.

Outros cursos

CURSO PROFISSIONAL DE

Ensino Secundário

TÉCNICO DE COMÉRCIO

Ensino Básico
Morada: Rua Carlos Vieira Ramos
A Conclusão do curso é certificada através de:
∆ Um certificado de habilitações do 12º ano.
(Para efeitos de prosseguimento de estudos no
ensino superior é emitido um certificado com a
média final de curso, bem como as classificações de
exames realizados para esse fim.)

∆ Um certificado de qualificação profissional
de Nível 4.

2777-516 Paço de Arcos
Telefone: 214 425 049
TM: 96 80 90 017

9º Ano. E agora???
Pagina Web: http://www.aeap.pt
e-mail: info@aepa.pt

Para mais informações, …

