Componentes
de Formação

SócioCultural

Científica

Disciplinas

Hora
s

Português

320

Língua Estrangeira
Área de integração
Tecnologias de
Informação e
Comunicação
Educação Física
Subtotal
Economia

220
220
100

140
1 000
200

Matemática

200

Psicologia

100
Subtotal

500

Qualidade e organização da
produção
Melhoria da qualidade
Gestão de Equipas
Plano de negócio – criação de
micro negócios
Comunicação assertiva e
Tecnológica
técnicas de procura de
(exemplos de
emprego
UFCDs)
Transporte no processo de
distribuição de mercadorias
Subtotal 1 100
Formação em Contexto
600
de Trabalho
TOTAL DE HORAS DO CURSO 3 200

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IBN
MUCANA
Alcabideche

Curso
Profissional
de Técnico
de
Logística

Curso
Profissional
de Técnico
de Logística

Inscreve-te
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IBN
MUCANA– Alcabideche
Mail:

secretaria.esim@mail.telepac.pt
Telefone: 214607700
Fax:

214607707
Informações
Mail:

secretaria.esim@mail.telepac.pt

CURSO PROFISSIONAL
DE TÉCNICO DE
LOGÍSTICA

Perfil de saída
Assegurar o adequado funcionamento das
actividades logísticas da empresa, contribuindo
para a optimização dos fluxos de informação,

Este curso permite:

clientes, prestando as informações
necessárias e adequando o serviço

acabados tendo em conta as normas de
qualidade, higiene, segurança e ambiente no

no Ensino Secundário;

trabalho.

Obter certificado de qualificação

As actividades principais desempenhadas por

profissional de nível 4;

este técnico são:

Acesso ao Ensino Superior; Ingresso

 Analisar as necessidades da organização, de

em cursos de especialização

forma a implementar as soluções logísticas

tecnológica;

mais adequadas aos objetivos, estratégias e

Aquisição de competências pessoais e

recursos da empresa.
 Coordenar e supervisionar as atividades de

diversas profissões na área da

receção, preparação de encomendas,

Logística; Contacto com o mundo

armazenagem e expedição, de acordo com as

empresarial; Estágio profissional em

normas de qualidade, higiene segurança e

empresas do ramo.

ambiente e as relações de trabalho.

Condições de Admissão:

 Assegurar a gestão de stocks.

9º Ano de escolaridade ou equivalente

 Coordenar e executar operações de

para o prosseguimento de estudos.

 Apoiar o serviço de assistência a

serviços, matérias primas, bem como os produtos

Obter diploma equivalente ao 12º Ano

profissionais para o exercício de

normas estabelecidas.

movimentação, manobra e operação de
empilhadores de acordo com as regras e

logístico às necessidades do cliente.
 Elaborar relatórios da sua atividade,

organizando e sistematizando a
informação técnica referente à sua área
de intervenção.

Estruturas onde a profissão pode ser
exercida:
Saídas Profissionais


Empresas de produção, comercialização
e distribuição e de marketing



Superfícies comerciais (responsável de
seção, técnico de merchandising)



Empresas de transportes

