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AAAuuuxxxiiillliiiaaarrr   dddeee   SSSaaaúúúdddeee   eee   RRReeeaaabbbiiillliiitttaaaçççãããooo   
 

 
(Área de Formação n.º 729 - SAÚDE) 

 
 

DDeessccrriiççããoo  RReessuummiiddaa  

ddoo  ccuurrssoo::  

  

Formação teórico-prático que pretende transmitir aos formandos conhecimentos essenciais para iniciar ou aperfeiçoar a 
atividade como profissional de Auxiliar de Saúde, também designado de assistente operacional na função pública, com 
uma formação complementar e especializada em Auxiliar de Reabilitação Física. 

CCaarrggaa  HHoorráárriiaa::  490  Horas                                         (280 horas de formação teórico-prática em sala + 210 horas de estágio curricular) 

CCóóddiiggoo  ddee  PPrrooffiissssããoo::  
CPP/2010 - código de profissão n.º 5321   (Auxiliar de Saúde)     e/ou 

CPP/2010 - código de profissão n.º 3255   (Técnico e assistente, de fisioterapia e similares) 

DDiiaass  ddaa  ffoorrmmaaççããoo::   4.ª e 6.ª feiras                (2 dias de formação por semana) 

HHoorráárriioo  ddaa  ffoorrmmaaççããoo::      19:30 às 23:00                 (3:30 horas de formação por dia)  

DDaattaass  iinníícciioo  pprreessvviissttoo::  19 de SETEMBRO de 2018         (data de início previsto e condicionado ao preenchimento do número mínimo de inscritos)     

DDaattaa  lliimmiittee  mmaattrriiccuullaa::   Matricula até 10 dias antes da data de início anunciada. 

DDuurraaççããoo::    10 meses de formação presencial teórico-prática + estágio.                 

OOrrggaanniizzaaççããoo::  Formação presencial, formação acção, com estágio curricular opcional. 

MMooddaalliiddaaddee::  Formação de qualificação inicial. 

**  EEssttáággiioo  CCuurrrriiccuullaarr    

oouu  TTrraabbaallhhoo  FFiinnaall::  

O Estágio é curricular de carga mínima de 130 horas, realizado segundo a disponibilidade do formando(a) e em acordo 
com as entidades recetora e parceira da QUALIFICAR, ou pode em substituição ao estágio propor a apresentação, escrita 
e oral de Trabalho Final de Curso (TFC). 

LLooccaall  ddaa  ffoorrmmaaççããoo::  - FUNCHAL - na Rua Dr. Fernão de Ornelas, n.º 50. (sede, local de formação e inscrição) 

PPrréé--rreeqquuiissiittooss::  
Possuir a escolaridade mínima obrigatória (9.º ano) ou com a escolaridade mínima de acordo com a data de nascimento 
da/o candidato/a. Idade igual ou superior a 18 anos 

DDeessttiinnaattáárriioo  //    

PPooppuullaaççããoo  AAllvvoo::    

  

 Adultos ou jovens à procura de conhecimentos profissionalizantes e/ou à procura de 1º emprego que lhes confira 
mais e melhores capacidade de executar determinadas tarefas profissionais - qualificação inicial; 

 Desempregados de curta ou longa duração; 

 Ativo empregado que pretende formação para situação de aperfeiçoamento, reciclagem e atualização de 
conhecimento, quer para seu enriquecimento pessoal e/ou profissional trazendo mais-valias. 

CCoommppeettêênncciiaass  ddee  

EEnnttrraaddaa::  

 Apetência em adquirir competências específicas na área da Saúde; 

 Apetência pela aprendizagem de conhecimentos de anatomia, fisiologia, cuidados de saúde, técnicas e procedimentos 
de reabilitação, comunicação e interação, organização e manutenção de utensílios; 

 Gosto em ter formação no âmbito e para aquisição e enriquecimento do profissional e pessoal; 

 Interesse na promoção da saúde e bem-estar, por razões de vocação e/ou para reforço de competências profissionais; 

 Gosto para exercer funções de Auxiliar de Saúde / Auxiliar de Reabilitação nas mais variadas instituições da área dos 
cuidados de saúde. 

CCoommppeettêênncciiaass  ee  ssaaííddaass  

pprrooffiissssiioonnaaiiss::  

 Assegurar atividades de apoio ao funcionamento das diferentes unidades e serviços de saúde tais como unidades 
Hospitalares Públicos e Privados, Centros de Saúde, Clínicas Médicas, Clínicas de Saúde, Lares, Residências ou 
Instituições de acolhimento de idosos ou de crianças; Instituições de tratamento e/ou acolhimento de populações 
especiais, Centros de Dia. 

 Assegurar atividades de apoio ao funcionamento de Clínicas e de Reabilitação Física, Centros de Fisioterapia, Clínicas 
de Medicina Complementar, Consultórios médicos das várias especialidades, Consultórios de Medicina Dentária. 
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 Assegurar atividades de apoio ao funcionamento de entidades públicas e privadas de Serviço de Apoio Domiciliário 
para os Cuidados Continuados Integrados. 

Formas de Matricula 
ou inscrição: (contrato 

de ensino) 

 Pessoalmente na secretaria da QUALIFICAR; 

 Através do reenvio da ficha de inscrição preenchida via e-mail, correio ou fax; 

 A inscrição só é considerada definitiva após assinatura de contrato de ensino e do pagamento confirmado da 
inscrição. 

DDooccuummeennttooss  ee  

RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  

IInnssccrriiççããoo::  

Fase n.º 1 - cópia do Cartão de Cidadão Português ou Cartão de Residência em Portugal + Certificado de habilitações 
escolares + Boletim de Vacinas em dia (com a vacina do tétano e recomenda-se a vacinas das hepatite) + preencher 
assinar a Ficha/Contrato de Inscrição + 2 fotos tipo B.I.   

Fase n.º 2 -  Atestado médico + Curriculum Vitae actualizado  (documentação para estágio curricular) 

  

CCeerrttiiffiiccaaççããoo  

&&    

CCeerrttiiffiiccaaddoo::  

A QUALIFICAR F.P. – Formação Profissional, Educação e Serviços, Lda é uma Entidade Formadora Certificada, desde 
2010, pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, tutela da Secretaria Regional da Educação (SRE) desde 8 de fevereiro de 
2016. Processo n.º 21. 

- O Certificado Profissional da QUALIFICAR é emitido gratuitamente no fim da formação nos termos do disposto na 
Portaria n.º 474/2010 de 8 de Julho publicada no Diário da República nº 131.  

- Caso o formando/a queira o DIPLOMA da formação, este documento é facultativo, deve ser pedido logo após 
conclusão do curso, tendo assim o valor de 20 euros. 

- No final do curso os formandos que obtiverem aproveitamento têm direito a um Certificado de Formação Profissional - 
C.F.P. onde constará carga horária e nota de cada módulo e nota final da formação. 

- Os formandos sem aproveitamento recebem um Certificado de Frequência de Formação Profissional – C.F.F.P. onde 
constará carga horária e módulos da formação. 

 

FFoorrmmaaddoorreess::  

- Formadores são formados em enfermagem, fisioterapia, psicologia e biologia, sendo todos detentores de Certificação 
de Competências Pedagógicas (CCP); 

- Formadores com a média de 10 anos de experiência profissional; 

- Formadores com com a média de 8 anos de experiência como formador(a); 

OObbjjeettiivvooss  GGeerraaiiss::  

Formar pessoas, com competência para poder vir a desempenhar funções de auxiliar na prestação de cuidados de saúde 
aos utentes, na recolha e transporte de amostras biológicas, na limpeza, 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, sob orientações do profissional de saúde. Formar pessoas que tenham colocação real no mercado de 
trabalho. Formar pessoas competentes e com elevado espírito de cidadania e valorização humana. 

  

  

  

  

  

  

  

CCoonntteeúúddoo    

PPrrooggrraammááttiiccooss    

ddaa  FFoorrmmaaççããoo::  

FORMAÇÃO GERAL:  
- Noções Básicas de Anatomia (UFCD 4859) 
- Noções Básicas de Fisiologia e Patologia Humana 
- Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho - Normas Gerais 
- Primeiros Socorros e SBV 
- Desenvolvimento Pessoal e Empreendedorismo 
- Qualidade na Saúde e Gestão de Recursos 

 FORMAÇÃO ESPECÍFICA: 
Técnicas de Auxiliar de Saúde (TAS):  
- Cuidados Gerais na Saúde 
- Cuidados na Saúde (necessidades especiais) 
- Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e transporte 
- Comunicação e interação e atividade na área da saúde 

Técnicas de Reabilitação (TR): 
- Massagem manual - conceitos básicos de termoterapia, crioterapia e pressoterapia.  
- Técnicas de Cinesioterapia - conceitos básicos/apoio ao fisioterapeuta 
- Acompanhamento Terapêutico em Função do Diagnóstico 
- Introdução às Terapias Complementares 

 Sub-total: 
* Estágio Curricular: 

Total: 

 
25 H 
18 H 
7 H 
20 H 
12 H 
16 H 
 
103 Horas 
50 H 
21 H 
16 H 
16 H 
79 Horas 
42 H 
15 H 
15 H 
7 H 
280 Horas 
210 Horas 
490 HORAS 
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