INÍCIO PREVISTO
FINAIS DE OUTUBRO 2013


Sabes que a escolaridade obrigatória
já é o 12º ano?



Queres ter equivalência ao 12º ano e
aprender uma nova profissão?



Estas desempregado/a, tens idade inferior a 25 anos e já tens o 9º ano?



Vem frequenter o curso de Técnico/a
de Mecatrónica.

Curso de
Aprendizagem
de Técnico/a de
Mecatrónica

APROVEITA ESTA OPORTUNIDADE DE

FORMAÇÃO FINANCIADA!
Para mais informações e inscrições:
Terás direito aos seguintes subsídios:


Bolsa de profissionalização;



Bolsa de material de estudo;



Subsídio de alimentação;



Subsídio de transporte;



Subsídio de acolhimento.

Wise Learning:
Rua Principal 17, 1º Esqº - Bairro das Faceiras Tires, 2785-249 S. Domingos de Rana
Tel: 214 447 948 / Telm: 919 648 462 /
e-mail: geral@wise-learning.pt
Talentus:
Rua Antero de Quental, 265, sala 1006, 3000-033
Coimbra / Tel239 837 981
e-mail: sede@talentus.pt

Formaçã o
Financiada!
APROVEITA AS ÚLTIMAS VAGAS!
GARANTE O TEU FUTURO!
Oeiras | Final Out 2013

Técnico/a de Mecatrónica:

Plano curricular:

O/A Técnico/a de Mecatrónica é o/a professional que efectua a instalação, manutenção,
reparação e adaptação de equipamentos diversos, nas áreas de electrecidade, electrónica, controlo automatico, robótica e mecânica
assegurando a optimização do seu funcionamento, respeitando as normas de segurança
de pessoas e equipamentos.



775 horas da componente Sociocultural
com as disciplinas de:
- Língua Portuguesa;
- Inglês;
- Mundo actual;
- Desenvolvimento Social e pessoal;

A maior carga horária
corresponde à PARTE PRÁTICA
que se irá realizar sob a forma
de ESTÁGIOS, ao longo de
todo o curso, em empresas
especializadas.

- TIC.


Saídas Profissionais:
O formando poderá enveredar no mundo do
trabalho através das indústrias de montagem/
fabrico de produtos, nomeadamente a automóvel, e seus sub-fornecedores, as indústrias de metalomecânica e de componentes
(electónicos, mecânicos…), as empresas de
consultoria e de serviços de certificação e inspeccções e as actividades técnico-comerciais.

400 horas da componente científica
com as disciplinas de:
- Matemática;
- Física e Química.



950 horas da componente tecnológica
com a disciplina de:
- Tecnologias Específicas.



1500 horas da componente prática.

Local: OEIRAS
UMA PROFISSÃO
DE FUTURO!

UMA APRENDIZAGEM
PARA A VIDA!

(com bons acessos
por transportes públicos)

