
Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em gestão de redes e sistemas
informáticos - CET

0 € 
OBS : Curso gratuito

Formação online. O curso tem eventuais componentes presenciais, na região de Lisboa

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  24-10-2022 - 16-08-2023

UFCD 481

Finalidade do Curso

Capacitar para: 
- Planear e projetar Redes de Comunicação de acordo com as necessidades das organizações; 
- Instalar e configurar redes de comunicação projetadas quer na parte de hardware quer de software; 
- Gerir e manter essas redes; 
- Dominar o funcionamento dos equipamentos e software de apoio ao funcionamento das redes: cablagens, servidores,
sistemas operativos, linguagens de programação,regras de segurança entre outros. 

Para autorização e funcionamento deste CET, o Citeforma estabeleceu um Protocolo com a Faculdade de Ciências da
Economia e da Empresa, da Universidade Lusíada de Lisboa. Os formandos que concluírem com aproveitamento o
curso de Técnico especialista em gestão de redes e sistemas informáticos no Citeforma, ao ingressarem, pela via
normal, nas licenciaturas definidas no âmbito dos protocolos, têm equivalência de algumas cadeiras.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 
Requisitos específicos: Computador com processador de, pelo menos, i5 de quinta geração e com 8 Gb de memória
RAM. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa



Saiba mais em www.citeforma.pt

1 Formação Geral e Científica
1.1 Língua Portuguesa
1.2 Língua Inglesa
1.3 Matemática
2 Formação Tecnológica
2.1 História da Informática
2.2 Arquitetura de Hardware
2.3 Montagem de Hardware
2.4 Deteção de Avarias
2.5 Hardware e Redes de Computadores
2.6 Redes de Computadores (avançado)
2.7 Avaliação das Necessidades de Rede numa Organização
2.8 Instalação de Redes Locais
2.9 Arquitetura Cliente - Servidor
2.10 Serviços de Rede
2.11 Servidor de Dados
2.12 Configuração Avançada de Sistemas Operativos Servidores
2.13 Políticas de Segurança
2.14 Servidor de Correio Eletrónico
2.15 Configuração de Servicos num Servidor Linux
2.16 Introdução aos Sistemas Operativos
2.17 Sistema Operativo Cliente (plataforma proprietária)
2.18 Sistema Operativo Servidor (plataforma proprietária)
2.19 Sistema Operativo Servidor Open Source
2.20 Sistemas Operativos Open Source
2.21 Gestão e Manipulação Avançada de Aplicações Informáticas de Processamento de Texto
2.22 Gestão e Manipulação Avançada de Aplicações Informáticas de Folha de Cálculo
2.23 Primeiros Conceitos de Programação e Algoritmia e Estruturas de Controlo num Programa Informático
2.24 Programação Estruturada e Tipos de Dados
2.25 Programação Orientada a Objetos - introdução
2.26 Estrutura de dados estática, composta e dinâmica
2.27 Análise de sistemas e estruturação de bases de dados
2.28 Criação de estrutura de base de dados em SQL
2.29 Programação em SQL
3 Formação Prática em contexto de Trabalho
4 Projeto Final


