Destinatários

Oferta Formativa cTeSP

Podem candidatar-se ao acesso aos cTeSP:

. Análises Laboratoriais;

. Os titulares de um curso de ensino secundário
ou de habilitação legalmente equivalente;

. Animação e Modelação 3D;
. Artes para Jogos Digitais;

. Os titulares de um curso de ensino secundário
profissional de Nível 4;

. Automação Industrial;

. Os titulares de um diploma de especialização
tecnológica (CET);

. Contabilidade e Fiscalidade;

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

. Conservação e Talhe de Pedra;

. Os titulares de um grau de ensino superior que
pretendam a sua requalificação profissional;

. Contabilidade e Gestão;

. Os candidatos que tenham sido aprovados nas provas
especialmente adequadas destinadas a avaliar a
capacidade para frequência do ensino superior
dos maiores de 23 anos.

. Design e Desenvolvimento do Produto;

. Desenvolvimento de Jogos Digitais;
. Design Multimédia;
. Gestão Administrativa de Recursos Humanos;
. Gestão Comercial e Vendas;
. Ilustração;

Apoios Sociais

. Informática;

. Possibilidade de Bolsa de Estudo;

. Instalações Elétricas e Manutenção Industrial;

. Complementos de bolsas de estudo
para alojamento;

. Manutenção de Sistemas Mecatrónicos;

. Complementos de bolsas de estudo
para transportes de alunos das Regiões
Autónomas;

. Produção de Atividades para o Turismo Cultural;

. Auxílios de emergência;
. Acesso a unidades alimentares
a preços sociais;

. Produção Artística para a Conservação e Restauro;

Curso Técnico Superior Profissional

. Qualidade Ambiental;
. Realização e Produção Televisiva;
. Segurança e Proteção Civil;
. Som e Imagem;

. Acesso a alojamento;

. Tecnologia e Programação de Sistemas de Informação;

. Atribuição de bolsas de mérito;

. Web e Dispositivos Móveis.

. Atribuição de bolsas de estudante-colaborador.

cTeSP
CONTABILIDADE
E FISCALIDADE
www.ipt.pt

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

CONTABILIDADE
E FISCALIDADE

Perfil Profissional
Gerir os sistemas de informação financeira, ao nível do
registo contabilístico e fiscal, de forma a obter informação
relevante de apoio à administração da empresa, na tomada
de decisões.

Atividades Principais
• Pesquisar, preparar e analisar informação relevante de
natureza financeira, necessária ao cumprimento das
obrigações contabilísticas e fiscais das organizações;
• Organizar e executar a contabilidade financeira e de
gestão das organizações;
• Organizar os procedimentos necessários ao cumprimento
das obrigações da empresa perante a Administração
Fiscal;
• Colaborar na implementação e gerir os sistemas de
informação financeira de apoio à gestão;
• Colaborar na gestão dos recursos humanos da empresa,
na vertente fiscal e administrativa;
• Colaborar na implementação de sistemas de controlo
interno, para as áreas financeira, contabilística e fiscal da
organização.

Saídas Profissionais
O Técnico Superior Profissional em Contabilidade e Fiscalidade deve ser capaz de
integrar a estrutura hierárquica e funcional
de pequenas e médias empresas, ou seja,
desempenhar funções nos Departamentos
Financeiros, nos Gabinetes de Contabilidade e, ainda, desempenhar as seguintes
funções:

Plano de Estudos
UNIDADES CURRICULARES

ECTS

• Consultor financeiro;
• Consultor/técnico fiscal;

Português

5

Sociedade e Economia

4

Inglês

4

• Prestação de Serviços de Apoio à Gestão;

Matemática

5

Atelier de Criatividade

2

• Controller;

Atelier de Inovação e Empreendedorismo

2

Tecnologias de Informação e de Comunicação

4

Introdução à Gestão de Empresas

6

Contabilidade Financeira I

6

Gestão de Recursos Humanos

6

Fiscalidade I

6

Direito das Empresas

6

Contactos

Gestão Financeira

6

Contabilidade Financeira II

5

Contabilidade de Gestão

5

Princípios de Finanças Empresariais

5

Auditoria Financeira

5

Fiscalidade II

5

Instituto Politécnico de Tomar
Balcão Único - BUn
Student Point of Contact - SPOC
Quinta do Contador - Estrada da Serra
2300 - 313 Tomar
Tel: +351 249 328 216
spoc@ipt.pt

Análise Contabilística Integrada

3

Estágio

30

Nota: Abertura do curso condicionada ao número mínimo de alunos inscritos.

• Quadro de Instituições Financeiras

na vertente contabilística e fiscal;

• Técnico da administração fiscal.

Coordenador
Olinda Sequeira
olinda.sequeira@ipt.pt

Segue o teu caminho!

