
  

 

COORD.035.rv01  

 DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: 10327; 10338; 10337; 5171; 5163; 

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

Área dos 
Conhecimentos 

A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J 

 

A demonstração das competências envolve a mobilização dos 

conteúdos programáticos, estipulando

 Identificar e aplicar os

atística e prevenção de

designadamente na avaliação

balho e doenças profissionais

 Definir os processos de

resentativas em ambiente

 Reconhecer a importância

 contexto de trabalho 

funcionamento das organizações;

 Participar na aplicação

riscos psicossociais; 

 Participar na aplicação

estão dos riscos psicossociais

estar e da saúde. 

 Aplicar as técnicas de

 Implementar um projeto

ho; 

 Aplicar os Requisitos de um Sistema de Gestão de Segurança e 

Saúde do Trabalho, com base 

45001, demonstrando um claro domínio dos requisitos 

considerados críticos

 Aplicar os princípios de auditorias, através de simulação de 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

 

5163; 0729; 3789; 9906; 5372; 5374; 5375 - CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO

Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

A demonstração das competências envolve a mobilização dos 

conteúdos programáticos, estipulando-se como: 

os principais conceitos de probabilidade e est

de riscos profissionais, 

avaliação e investigação de acidentes de tr 

profissionais e na avaliação de riscos; 

de recolha e de construção de amostras rep

ambiente de trabalho; 

importância da gestão dos riscos psicossociais em

 para o bom 

organizações; 

aplicação dos métodos e técnicas de avaliação dos 

 

aplicação de medidas preventivas que permitam a g

psicossociais e a promoção do bem-

de planeamento de um projeto; 

projeto na área da segurança e saúde no trabal

Aplicar os Requisitos de um Sistema de Gestão de Segurança e 

Saúde do Trabalho, com base no Referencial Normativo ISO 

45001, demonstrando um claro domínio dos requisitos 

considerados críticos; 

Aplicar os princípios de auditorias, através de simulação de 

80% 

Atividades individuais e/ou em grupo ou

*Variável

**Por exemplo, visita de estudo, organização de 

evento, visionamento e comentário de vídeo ou 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 
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Instrumentos de Avaliação 

 

 

 

 

 

Atividades individuais e/ou em grupo ou 

Aplicação de testes sumativos* ou 

Outras atividades** 

 

Observações: 

*Variável a sua qualidade e quantidade ao longo 

de cada UFCD. 

**Por exemplo, visita de estudo, organização de 

evento, visionamento e comentário de vídeo ou 

filme, simulações, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COORD.035.rv01    

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

auditorias, demonstrando um claro domínio do

19011 nos diversos requisitos

 Identificar os objetivos das auditorias;

 Identificar as fases de uma auditoria;

 Aplicar as bases comportamentais para a auditoria

 Identificar a área de saúde e seguranç

 Reconhecer os métodos utilizados na definição de um projeto

 Identificar os principais sinais e sintomas em situ

doença súbita e trauma;

 Aplicar os procedimentos de socorrismo, de acordo com os 

sinais e sintomas em situação de doença súbita

 Identificar os principais modelos e formas de organizaç

trabalho, com ênfase nas formas de participação

 dos trabalhadores e seus representantes em matéria de 

segurança no trabalho;

 Reconhecer as metodologias e critérios de avaliação de riscos 

associados à carga física e mental do trabalho e

do tempo de trabalho, numa perspetiva de otimização das 

interações Homem Sistema

 Identificar o papel da informação na organização do trabalho

 Reconhecer os principais tipos de informação no âmbito da 

prevenção de riscos profissionais;

 Aplicar os métodos e as técnicas de informação e comunicação

no âmbito da prevenção de riscos profissionais

 Reconhecer a importância do desenvolvimento de competências 

e os impactos daquelas, no desempenho

 Identificar os conceitos de competências profissionais e 

competências chave;

 Aplicar os métodos e técnicas de identificação de necessidades 

de formação, em função dos diversos públicos
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

auditorias, demonstrando um claro domínio do referencial ISO 

19011 nos diversos requisitos; 

car os objetivos das auditorias; 

ficar as fases de uma auditoria; 

Aplicar as bases comportamentais para a auditoria; 

Identificar a área de saúde e segurança do trabalho; 

Reconhecer os métodos utilizados na definição de um projeto; 

Identificar os principais sinais e sintomas em situações de 

doença súbita e trauma; 

Aplicar os procedimentos de socorrismo, de acordo com os 

sinais e sintomas em situação de doença súbita e/ou trauma; 

Identificar os principais modelos e formas de organização do 

trabalho, com ênfase nas formas de participação 

dos trabalhadores e seus representantes em matéria de 

a no trabalho; 

Reconhecer as metodologias e critérios de avaliação de riscos 

associados à carga física e mental do trabalho e à organização 

do tempo de trabalho, numa perspetiva de otimização das 

Sistema; 

Identificar o papel da informação na organização do trabalho; 

Reconhecer os principais tipos de informação no âmbito da 

o de riscos profissionais; 

e as técnicas de informação e comunicação 

no âmbito da prevenção de riscos profissionais; 

Reconhecer a importância do desenvolvimento de competências 

e os impactos daquelas, no desempenho funcional; 

Identificar os conceitos de competências profissionais e 

ncias chave; 

Aplicar os métodos e técnicas de identificação de necessidades 

de formação, em função dos diversos públicos alvo; 

Instrumentos de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COORD.035.rv01    

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 Aplicar os métodos e técnicas de conceção de programas de 

formação; 

 Aplicar os métodos e técnicas de desenvolvimento da fo

adequadas às estraté

 Aplicar as técnicas de avaliação dos formandos e da qualidade e 

eficácia da formação.

Atitudes 
e 

Valores 
A, E, F, J 

Ter e aplicar atitudes e valores previstos no Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridades Obrigatória, tendo em conta o Perfil de 

Aprendizagem do Curso ou referencial de formação, nomeadamente 

através da assiduidade e pontualidade, interesse e empenho, 

participação, iniciativa, proatividade, autonomia, sentido de 

responsabilidade, respeito, cooperação e colaboração.

  

  

* Instrumentos a utilizar nas situações de ensino à distância 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b
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Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Aplicar os métodos e técnicas de conceção de programas de 

Aplicar os métodos e técnicas de desenvolvimento da formação, 

adequadas às estratégias definidas; 

Aplicar as técnicas de avaliação dos formandos e da qualidade e 

. 

aplicar atitudes e valores previstos no Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridades Obrigatória, tendo em conta o Perfil de 

Aprendizagem do Curso ou referencial de formação, nomeadamente 

através da assiduidade e pontualidade, interesse e empenho, 

, iniciativa, proatividade, autonomia, sentido de 

responsabilidade, respeito, cooperação e colaboração. 

20% 
Observação direta ou e

listas de verificação e regis

TOTAL 100%  

   

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

Consciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

Instrumentos de Avaliação 

Observação direta ou escalas de atitudes, ou 

listas de verificação e registo de incidentes 

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


