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TÉCNICO DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Controla o funcionamento dos equipamentos,
deteta e diagnostica anomalias.
Planeia, desenvolve e controla os trabalhos
de

manutenção

e

de

conservação,

em

equipamentos e instalações.

TÉCNICO DE GESTÃO E
PROGRAMAÇÃO DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS
Instala, configura e efetua a manutenção de
estruturas e equipamentos de rede locais de
computadores e periféricos.
Desenvolve, distribui, instala e efetua a
manutenção de aplicações informáticas.

TÉCNICO RECURSOS
FLORESTAIS

PARA MAIS
INFORMAÇÕES
Escola Secundária de Albergaria-a-Velha

Colabora

na

elaboração

ordenamento

florestal

de

planos
tendo

de
em

consideração o clima, os solos e outros
fatores

condicionantes,

produção

e

e,

exploração

participa
com

vista

na
à

valorização dos produtos e à sustentabilidade
do espaço florestal. Assegura a conservação,
proteção e valorização dos espaços florestais,
e , o respeito, pelo ambiente e a utilização
sustentada dos recursos naturais.

Tel: 234 529 680 | E-mail: direccao@aeaav.pt

TÉCNICO COMERCIAL
Estuda os produtos e/ou serviços da empresa,
e, caracteriza, o tipo de clientes e recolhe

TÉCNICO DE
MULTIMÉDIA

informação sobre a concorrência e o mercado
em

geral,

de

forma

a

responder

adequadamente às necessidades dos clientes.
Atende e aconselha clientes, tendo em vista a
sua fidelização e a satisfação das suas
necessidades. Processa a venda de produtos
e/ou serviços, recorrendo a equipamento
informático

e

outros

meios

disponíveis.

Controla a caixa, procedendo à sua abertura e
fecho. Participa na organização e animação
do estabelecimento comercial, e
controlo

quantitativo

e

efetua o

qualitativo

de

produtos do estabelecimento. Colabora na
definição

e

composição

do

sortido,

apresentando propostas, tendo em conta,
nomeadamente a procura dos clientes e a
existência de novos produtos e/ou serviços
no mercado. Assegura o serviço pós-venda,
recebendo e analisando reclamações com
vista à sua resolução, procedendo à troca de
produtos

e

a

reembolsos,

tratando

de

devoluções e de outras situações colocadas
pelos clientes. Procede à organização da
documentação relativa ao processo de venda.

Este curso visa a formação de profissionais
aptos a realizar a captação de fotografia,
vídeo

e

áudio,

assim

como,

desenho

TÉCNICO AUXILIAR DE
SAÚDE

e

produção digital de conteúdos multimédia e a

Auxilia na prestação de cuidados aos utentes,

desempenhar tarefas de carácter técnico e

de acordo com orientações do enfermeiro, e,

artístico, com vista à criação de soluções de

nos cuidados post-mortem,

comunicação, através do contacto com as

orientações do profissional de saúde.

mais avançadas ferramentas da produção de

Assegura a limpeza, higienização e transporte

material

de

multimédia

e

comunicação

pós-

roupas,

de acordo com

espaços,

materiais

e

orientação

de

produção de vídeo e áudio, desenvolvimento

equipamentos,

de conteúdos para internet, streams televisão

profissional de saúde, e assegura, atividades

e produção de eventos.

de apoio ao funcionamento das diferentes

sob

a

Com o acordos com mais de 2500 empresas

unidades e serviços de saúde. Auxilia o

nacionais

de

profissional de saúde na recolha de amostras

em

biológicas

e

na

adequado,

de

e

multimédia
projetos

internacionais
terá

reais

comunidade

uma
de

local,

o

aluno

participação

forte

impacto

regional,

nacional

e

transnacional.
Os protocolos que o AEAAV e o Curso de
Multimédia
universidades

têm

com

Nacionais

dezenas
e

de

Internacionais,

permitirão ao aluno do curso de multimédia
integrar os diferentes ciclos de estudos com
acessos privilegiados no ensino superior.

transporte
acordo

procedimentos definidos.

para

com

o

serviço

normas

e/ou

