
O Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos é um profissional apto a:
•  Instalar, configurar e fazer a manutenção de sistemas informáticos;
•  Instalar, configurar e fazer a manutenção de programas de computadores;
•  Desenvolver software específico para gestão ou dispositivos de automação ou robôs;
•  Programar páginas WEB, com utilização de bases de dados;
•  Programar jogos com tecnologias diversas.

Principais saídas profissionais
•  Programação e manutenção de sites, e-learning e afins;
•  Técnico de manutenção informática em empresas com equipamentos de redes locais;
•  Manutenção de sites dinâmicos;
•  Programação de dispositivos automáticos (robôs, automatismos industriais, etc).

Principais locais para exercer a atividade
•  Empresas industriais com forte componente técnica de sistemas informáticos;
•  Empresas de venda e manutenção de sistemas informáticos;
•  Empresas de programação;
•  Grandes empresas em superfícies comerciais para apoio à decisão dos clientes ou apoio 
técnico nas reparações de produtos;
•  Empresas industriais de automação com forte componente de programação de robôs ou 
dispositivos automáticos.

A conclusão do curso confere uma certificação escolar correspondente ao 12º ano de 
escolaridade e uma qualificação de nível IV. 
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As atividades a desempenhar por este técnico são:
•  Programação de sites dinâmicos;
•  Programação móvel;
•  Programação de jogos;
•  Instalação de programas;
•  Reparação de avarias de computadores;
•  Manutenção de redes informáticas.

1º ano

Formação Sociocultural:
• Português
• Língua Estrangeira
• Área de Integração
• TIC
• Educação Física

Formação Científica:
• Matemática
• Física e Química

Formação Técnica:
• Programação e Sistemas de 
Informação
• Redes de Comunicação
• Arquitetura de Computadores
• Sistemas Operativos

Formação Sociocultural:
• Português
• Língua Estrangeira
• Área de Integração
• TIC
• Educação Física

Formação Científica:
• Matemática
• Física e Química

Formação Técnica:
• Programação e Sistemas de 
Informação
• Redes de Comunicação
• Arquitetura de Computadores
• Sistemas Operativos

• FCT1 – 175 Horas

2º ano 3º ano

Formação Sociocultural:
• Português
• Educação Física

Formação Científica:
• Matemática

Formação Técnica:
• Programação e Sistemas de Informação
• Redes de Comunicação
• Arquitetura de Computadores
• Sistemas Operativos

• FCT2 – 525 Horas

Plano de Estudos

Mais informações em:
Alameda Prof. Abel Salazar 
4810-247 Guimarães
www.esmsarmento.pt
253 513 240
info@esmsarmento.pt

A Martins Sarmento garante*:
 • Computador
• Subsídio de Alimentação
• Subsídio de Transporte
• Bolsa para material de estudo
• Bolsa de Profissionalização
• Seguro de acidentes pessoais
• Formação em empresas/instituições de referência da região
• Certificação Profissional de Nível IV com equivalência ao 12.º ano
• Acesso a estágios profissionais
• Aprendizagem baseada em Projetos
• Inscrição na Bolsa de Emprego
• Acesso a formações pós-secundárias ou ao ensino superior
• Altas taxas de empregabilidade
• Utilização de equipamento profissional 
• Práticas de ensino em contexto de trabalho
• Ensino de exigência e qualidade numa escola de referência

* de acordo com a legislação em vigor
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Componente Curricular de Cidadania e Desenvolvimento 


