Destinatários

Apoios Sociais

Podem candidatar-se ao acesso aos cTeSP:

. Cantinas;

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

. Bolsas + Superior;

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

. Apoio Psicopedagógico e de Saúde;

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

. Auxílios de Emergência;

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

. Estágios / Voluntariado;
. Apoio a Atividades Desportivas e Culturais;
. Erasmus;
. Residências de Estudantes.

. 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.

cTeSP
Curso Técnico Superior Profissional

+info em www.ctesp.pt

INFORMÁTICA
DE GESTÃO
www.ipt.pt

INFORMÁTICA
DE GESTÃO
Perfil Profissional
Planear, implementar e gerir as tecnologias informáticas
nas empresas e nas organizações em geral, designadamente ao serviço das várias vertentes da gestão.

Saídas Profissionais
•
•
•
•
•
•

Plano de Estudos
UNIDADES CURRICULARES

ECTS

Empresa Comerciais e Industriais;
Centros de Contabilidade;
Instituições Publicas;
Instituições Bancárias e Seguradoras;
Autarquias Locais;
Com Funções de:
• Técnico Superior Profissional em
Informática de Gestão;
• Gestor de Produtos de Software;
• Gestor de Sistemas de Informação;
• Gestor de contas de cliente e
fornecedores.

Sociedade e Economia

4

Matemática

4

Informática de Gestão

6

• Planear, instalar e configurar sistemas e equipamentos
informáticos e redes estruturadas;

Introdução à Gestão de Empresas

6

Introdução à Contabilidade e Fiscalidade

5

• Coordenar a análise e seleção das aplicações de gestão
existentes no mercado em função de necessidades
específicas da empresa;

Direito das Empresas

5

Atelier de Criatividade e Empreendedorismo

4

Inglês

4

• Gerir ferramentas informáticas de apoio às diversas
vertentes da gestão, nomeadamente de gestão de
recursos humanos, de gestão financeira, de gestão
comercial, gestão de compras e de gestão de armazéns;

Sistemas de Informação I

11

Gestão Administrativa de Recursos Humanos

5

Contactos

Aplicações Informáticas de Bases de Dados

6

Contabilidade de Gestão

5

Gestão de Stocks

5

Instituto Politécnico de Tomar
Quinta do Contador - Estrada da Serra
2300 - 313 Tomar

Atividades Principais

• Elaborar os documentos associados aos vários processos
de gestão;
• Elaborar e realizar relatórios nas várias aplicações informáticas de gestão;
• Planear a implementação do projeto para um ambiente
de trabalho seguro para redes empresariais, nomeadamente ao nível da definição e aplicação de políticas de
segurança e de estratégias coerentes de cópia de segurança de dados;
• Desenvolver e gerir a manipulação avançada de aplicações informáticas de processamento de texto e de folha
de cálculo;
• Estruturar e aceder a bases de dados;
• Gerir a disponibilização de conteúdos na Internet.

Sistemas de Informação II

6

Aplicações Informáticas de Gestão

14

Estágio

30

Coordenador
José Farinha
josefarinha@ipt.pt

+351 249 328 216
spoc@ipt.pt
+351 913 950 802

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

Segue o teu caminho!

(WHATSAPP)

student point of contact

www.ipt.pt

Auditoria e Finanças

