
Destinatários:  
Jovens com idade inferior a 25 anos, que concluíram 
com aproveitamento o 3.º ciclo do ensino básico ou 
equivalente e que não detenham uma habilitação 
escolar de nível secundário ou equivalente. 

APZ – Aprendizagem - nível 4 

TÉCNICO/A DE MECATRÓNICA 

OBJECTIVOS:  
Curso inserido na modalidade de Aprendizagem, conforme Portaria n.º 
1497/2008 de 19 de Dezembro, o curso de dupla certificação visa proporcionar 
e conferir a equivalência ao 12.º ano de escolaridade e a qualificação de nível 
4 na saída profissional de Técnico/a de Maquinação e Programação CNC. 

OBJECTIVOS:  
Técnico/a de Mecatrónica, tem como objetivos fundamentais, efetuar a 
instalação, manutenção, reparação e adaptação de equipamentos diversos, nas 
áreas de e eletricidade, eletrónica, controlo automático, robótica e mecânica 
assegurando a otimização do seu funcionamento, respeitando as normas de 
segurança de pessoas e equipamentos.  

TÉCNICO/A DE MAQUINAÇÃO E 
PROGRAMAÇÃO CNC 

Apoios Sociais 
Bolsa de Profissionalização 
Subsídio de transporte 
Subsídio de alimentação 
Subsídio de alojamento 
Seguros de acidentes pessoais 
Equipamentos de proteção individual 
Manuais de apoio à formação 

Conferem o acesso ao Ensino Superior - DL n.º 11/2020 de 2 de abril 

Aposta no 
teu futuro! 



Apoios Sociais 
Subsidio de transporte 
Subsidio de alimentação 
Subsidio de acolhimento 
Seguros de acidentes pessoais 
Equipamentos de proteção individual 
Manuais de apoio à formação 

Destinatários:  
Podem candidatar -se à inscrição no CET:  
a) Os titulares de um curso de ensino 

secundário ou de habilitação legalmente 
equivalente, com aprovação nos domínios 
de Matemática, Física, Português e Inglês;  

b) c) Os titulares de uma qualificação de 
nível 4, preferencialmente na área da 
Metalurgia e Metalomecânica;  

d) Os titulares de um Diploma de 
Especialização Tecnológica ou de um grau ou 
diploma de ensino superior que pretendam a 
sua requalificação profissional.  

CET TECNOLOGIA MECATRÓNICA  
 
LABORAL/ PÓS LABORAL 

EFA SOLDADOR/A 
 
LABORAL  

Apoios sociais: 
Bolsa de formação até 35%IAS* 
Subsídio de transporte 
Subsidio de alojamento 
Subsídio de alimentação 
Subsídio de acolhimento 
Seguros de acidentes pessoais 
Equipamentos de proteção individual 
Manuais de apoio à formação 

Destinatários:  
Adultos com idade igual ou superior a 18 
anos à data do início da formação, sem a 
qualificação profissional adequada, com o 3º 
ciclo do EB (9º ano) como habilitações 
mínimas, à procura de certificação 
profissional na área da construção soldada. 

 

 www.cenfim.pt 
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CET - Cursos de Especialização Tecnológica – nível 5 

 

www.instagram.com/cenfimamarante 

• desempregados com idade 
 >= a 23 anos ou jovens NEET 

EFA SERRALHEIRO/A MECÂNICO/A 
 
PÓS LABORAL  

EFA – Educação e Formação Adultos – nível 2 


