Comércio

- Técnico/a de Logística

Cursos de Aprendizagem

Área de formação

213. Comércio

Curso de formação

Técnico/a de Logística

Nível de qualificação do QNQ

4

Plano Curricular
Componentes de
Formação

Domínios de
Formação

Sociocultural
Duração: 775 horas

Viver em
português

Comunicar em
língua inglesa *

Mundo atual

Desenvolvimento
social e pessoal

TIC

Científica
Matemática e
Realidade

UFCD

Portugal e a Europa
Os media hoje
Portugal e a sua história
Ler a imprensa escrita
A literatura do nosso tempo
Mudanças profissionais e mercado
de trabalho
A diversidade linguística e cultural
Procurar emprego
Ler documentos informativos
Conhecer os problemas do mundo
atual
Viajar na Europa
Escolher uma profissão/mudar de
atividade
Debater os direitos e deveres dos
cidadãos
Realizar uma exposição sobre as
instituições internacionais
O homem e o ambiente
Publicidade: um discurso de
sedução
Mundo atual – tema opcional
Uma nova ordem económica
mundial
Higiene e prevenção no trabalho
Promoção da saúde
Culturas, etnias e diversidades
Processador de texto –
funcionalidades avançadas
Internet - navegação
Folha de cálculo funcionalidades
avançadas
Criação de páginas para a Web
em hipertexto
Organização, análise da
informação e probabilidades
Operações numéricas e estimação
Geometria e trigonometria

Períodos de
Formação
(Horas)

50
25
25
25
50
25
25
50
25
50
25
25
25
50
25
25
25
25
50
25
25
25
25
25
25
50
25
50
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Padrões, funções e álgebra
Funções, limites e cálculo
diferencial

Psicologia

Economia

Tecnológica

Tecnologias
Especificas

Psicologia, desenvolvimento
humano, percurso de vida e
comportamento
Domínio intrapessoal da cognição,
emoção e motivação
Processos de aprendizagem
Dinâmica de grupos, relações
interpessoais, socialização e
contextos
Diferença de comportamento e
diferença de intervenção
Gestão de carreira
Agentes económicos e actividades
e económicas
Funcionamento da actividade
económica
Estado como regulador da
actividade económica
Economia portuguesa em contexto
internacional
Logística - conceitos e
fundamentos

25
50

25

25
25
50
50
25
25
25
25
25
50

Novas tecnologias aplicadas à
logística

25

Propriedade e gestão dos
recursos
Sistemas de qualidade e
segurança
Planos estratégicos e
operacionais
Purchasing
Benchmarking
Sistemas de encomenda
Sistemas de encomenda e
controlo da gestão de stocks
Política de armazenagem
Layout do armazém
Equipamento de armazém
Sistemas informáticos na gestão
de armazéns
Expedição de mercadorias
Língua inglesa - gestão de stocks
e armazéns
Customer service
Relacionamento interpessoal e
negociação
Sistema de informação logístico
Tableaux de board
Sistemas logísticos - processos de
melhoria
Gestão da equipa logística
Língua inglesa - informação,
coordenação e controlo

50
25
25
50
25
25
25
50
50
50
25
50
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50
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25
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Cursos de Aprendizagem

Prática
Duração: 1500 horas

Contexto
de Trabalho

Considerando que os cursos de
aprendizagem são desenvolvidos
em regime de alternância,
parte das UFCD que integram a
formação tecnológica podem ser
desenvolvidas na formação
pratica em contexto de trabalho
(ver orientações para o
desenvolvimento desta
componente de
formação em www.iefp.pt

Mais informações:
www.qualitividade.pt
marketing@qualitividade.pt
800 10 24 20
253 240520
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