Perfil profissional:
O/A Técnico(a) de Obra/ Condutor(a) de Obra é o/a
profissional que no domínio das técnicas e procedimentos,
bem como das normas de segurança e higiene, procede à
análise do projeto, do caderno de encargos, do plano de
trabalhos de uma obra, e colabora na determinação da
sequência das diversas fases de construção, assim como na
sua orçamentação. Orienta a execução dos trabalhos com o
inerente controlo de custos.

CURSO PROFISSIONAL
Condições de ingresso:
 Jovens com o 9º ano de escolaridade;
 Idade não superior a 25 anos.

NÍVEL IV

TÉCNICO/A DE OBRA
CONDUTOR/A DE OBRA

Principais actividades:
 Colaborar com os responsáveis pela obra no planeamento e
preparação da mesma;

 Colaborar na implantação do estaleiro e da obra;
 Coordenar e supervisionar a construção da obra, segundo o
plano de trabalhos estabelecido;

 Coordenar e supervisionar o trabalho da(s) equipa(s) da
produção afecta(s) à(s) sua(s) área(s) de intervenção, com
o fim de assegurar o cumprimento do plano de produção.

Certificação profissional:
 Adquirir o 12º ano;
 Adquirir qualificação profissional nível 4 válida em
toda a União Europeia;
 Prosseguir os estudos no ensino superior.

“A parte mais importante do sucesso é o
desejo de progredir.”
Saídas Profissionais:
 Empresas que operem nas áreas da construção civil, reabilitação de edifícios, estaleiros, sector imobiliário, higiene e
segurança no trabalho;

 Empresas de projeto e desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos de segurança e materiais de
construção;
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 Autarquias e gabinetes/serviços municipais de construção
civil/ planeamento ou reabilitação territorial ao nível local,
regional e nacional;

 Gabinetes de planeamento e gestão territorial.

Ano letivo 2019 / 2020

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO/A DE OBRA
CONDUTOR/A DE OBRA
Ficha de pré inscrição

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO/A DE OBRA
CONDUTOR/A DE OBRA

Identificação do aluno
Nome:_____________________________________
Data de nascimento: ___/___/______
B.I/ C.C. nº: _______________ NIF: ______________

PLANO DE FORMAÇÃO
Componentes de Formação

Componente Sociocultural

Componente Científica

TOTAL HORAS

Português

320

Língua Estrangeira I

220

Área de Integração

220

TIC

100

Educação Física

140

Matemática

300

Mãe: ________________________________________

Física/Química

200

Tel/Tlm:_____________________

Oficina Tecnológica

TOTAL

1100

Tecnologias de Construção
Formação em Contexto de Trabalho

C. Postal:______ - _____ Localidade:_____________
Telefone/Telemóvel:________________

Filiação
Pai:_________________________________________
Tel/Tlm:_____________________

Enc.Educação:________________________________

Área Projeto
Componente Técnica

Morada completa:_____________________________

Disciplinas

Tel/Tlm:_____________________
Currículo Escolar

600
3200

Escola anteriormente frequentada:_________________
Curso e ano frequentado em 2018/19:______________

Data: ___/___/______
Assinatura do E. Educação _______________________
Nota: Anexar cópia do cartão de cidadão e certificado de
habilitações do candidato.

