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Perfil profissional: Operador/a de Informática 

 

O/a Operador/a de Informática efetua a instalação, a configuração e 

a operação de software de escritório, redes locais, Internet e 

outras aplicações informáticas, bem como, a manutenção de 

computadores, periféricos e redes locais, tendo em conta as 

especificações técnicas dos equipamentos informáticos e os 

instrumentos e ferramentas adequados e respeitando as normas 

de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Educação e Formação (CEF – Tipo 2) 

Operador de Informática 
 

Inscrições Abertas 
Escola Básica e Secundária do Cadaval  
Telefone: (+351) 262 699 230 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil profissional: Operador/a de Fotografia 
 

O/a Operador/a de Fotografia executa a captação e edição de 

imagens de objetos e pessoas, no exterior e em estúdio, 

utilizando diferentes tipos de máquinas e películas fotográficas, 

com o objetivo de reproduzir diversas espécies fotográficas 

através de processos de digitalização de imagens, revelação e 

impressão de películas fotográficas, a cores ou a preto e branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Educação e Formação (CEF – Tipo 2) 

Operador de Fotografia 
 

Inscrições Abertas 
Escola Básica e Secundária do Cadaval  
Telefone: (+351) 262 699 230 

 



 

 

 

 

Cursos de Educação e Formação (CEF): 
São uma oportunidade para concluir a escolaridade obrigatória, através de um percurso flexível e para 
prosseguir estudos ou formação que permita uma entrada qualificada no mundo do trabalho.  

Destinatários: 
- Tem idade igual ou superior a 15 anos; 
- Tem habilitações escolares inferiores ao 3.º ciclo ou inferior ao ensino secundário; 
- Tem ausência de certificação profissional ou interesse na obtenção de uma certificação profissional de nível 
superior à que possui. 

Objetivos: 
- Incentivam ao prosseguimento de estudos/formação e permitem adquirir competências profissionais, através 
de soluções flexíveis, de acordo com os interesses e as necessidades do mercado de trabalho local. 
- Conferem uma qualificação de nível 2 (3º CEB). 

Condições de Acesso e Duração: 

 Condições de Acesso Duração 

EF tipo 2 6º ano, 7º ou frequência do 8º ano 2 anos 

Estrutura curricular: 
Os CEF têm uma estrutura curricular organizada por módulos e/ou unidades de formação de curta duração 
(UFCD), o que permite maior flexibilidade e respeito pelos ritmos de aprendizagem. 
O plano de estudos inclui quatro componentes de formação. 
 

Matriz Curricular 

Componentes de 
Formação 

CEF Tipo 2 

Operador de Informática Operador de Fotografia 

Sociocultural 

Português 

Língua Estrangeira 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

Cidadania e Mundo Atual 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

Educação Física 

Cientifica 
Matemática Aplicada 

Física e Química Artes Visuais 

Tecnológica Unidades do itinerário de Qualificação Associado (3 a 4 disciplinas) 

Prática Estágio em Contexto de Trabalho 

 

Cursos de Educação e Formação 

Informações Gerais 

Inscrições Abertas 
Escola Básica e Secundária do Cadaval  
Telefone: (+351) 262 699 230 

 


