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Na EsproMinho acreditamos que 
“Ninguém levanta voo que não o faça contra o vento”

Vem realizar os teus sonhos!

Para além destes cursos serem 
completamente GRATUITOS, ainda vais 
beneficiar de:

- SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO, diário;
- SUBSÍDIO DE TRANSPORTE, mensal; 
- SUBSÍDIO DE ALOJAMENTO, mensal;
- BOLSA DE MATERIAL, anual;
- BOLSA DE PROFISSIONALIZAÇÃO, mensal 
durante o período de estágio numa empresa;
- APOIO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS (apoio 
creche) mensal;
- Par�cipação em ESTÁGIOS E MOBILIDADES 
INTERNACIONAIS, GRATUITAMENTE;
- Seguro Escolar;
- Inscrição na LOJA DE EMPREGO (apoio ao 
emprego ou auto-emprego);
- Inscrição gratuita na ASSOCIAÇÃO ZONA E 
(Associação cons�tuída por alunos(as), 
ex-alunos(as), colaboradores e filhos(as) de 
colaboradores da EsproMinho). 

De acordo com a legislação em vigor e não 
dispensa a consulta do Regulamento Interno da 
EsproMinho.
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BENEFÍCIOS

https://forms.gle/i5qqMvVgiCjqqPcW8
http://www.facebook.com/EsproMinho/
http://www.instagram.com/escola_esprominho_braga/
http://www.linkedin.com/company/esprominho
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https://forms.gle/i5qqMvVgiCjqqPcW8


Os Cursos Profissionais (nível IV) são para obter equivalência ao 12º ano de escolaridade. Depois de 
terminar o curso, o(a) aluno(a) pode ingressar no ensino superior, em condições especiais. O teu futuro 
começa connosco mas pode terminar onde quiseres! 

Curso Profissional de 

Esté�ca
O(a) Este�cista - Cosmetologista executa cuidados esté�cos do rosto, do 
corpo, das mãos e dos pés, por processos manuais e mecênicos em ins�tutos 
de beleza e estabelecimentos similares.
No final do curso o(a) aluno(a) pode desenvolver a sua a�vidade profissional 
em Centros de Beleza, Ins�tutos de Esté�ca, Cabeleireiros e Spa's.            

Curso Profissional de
Cabeleireiro(a)

O(a) Técnico(a) de Comércio organiza, planifica ou vende produtos/serviços 
em estabelecimentos comerciais, garan�ndo a sa�sfação dos clientes.
No final do curso o(a) aluno(a) pode desenvolver a sua a�vidade profissional 
em empresas privadas na área da venda e prestação de bens serviços e, ainda, 
em armazéns, supermercados, lojas e centros comerciais.  

Curso Profissional 
Técnico(a) de Comércio

O(a) Cabeleireiro(a) é o profissional que executa diferentes processos de 
tratamento e embelezamento capilar (para homem e mulher): lavagem, 
secagem, penteado, corte coloração/descoloração, ondulação.
No final do curso o(a) aluno(a) pode exercer a profissão em ins�tutos de 
beleza, salões e gabinetes, ou abrir o seu próprio espaço.       

O(a) Técnico(a) de Comércio - Comunicação e Serviços Digitais assegura a 
comunicação comercial e o serviço ao cliente em en�dades de diferentes 
�pologias, através de meios intera�vos ou digitais. 
No final do curso o(a) aluno(a) fica apto para o atendimento ao público, 
trabalhar  em empresas de comunicação e publicidade e no departamento de 
marke�ng digital das empresas.                         

Curso Profissional 
Técnico(a) de Comércio - Comunicação e Serviços Digitais

Curso Profissional
Técnico(a) de Design de Moda
O(a) Técnico(a) de Design de Moda executa projetos de criação de novos 
produtos de vestuário e acessórios ou desenvolver produtos já existentes 
des�nados à confeção em série e por medida.
No final do curso, o(a) aluno(a) pode trabalhar em empresas têxteis de fios, 
malhas ou tecidos, convencionais ou de elevada tecnologia, gabinetes de 
consultoria ou em empresas de distribuição de vestuário, atelier de design ou 
freelancer.                             

Curso Profissional
Técnico(a) de Design - Variante Interiores e Exteriores

O(a) Técnico(a) de Design, na variante interiores e exteriores, efetua a 
projetação e a maque�zação de produtos de design tendo em conta a 
u�lização, a função, a produção, o mercado, a comercialização, a qualidade e 
a esté�ca, através de recursos tecnológicos e materiais adequados.                              

Curso Profissional
Programador(a) de Informá�ca
O(a) Programador(a) de Informá�ca efetua a análise de sistemas, desenvolve 
aplicações e procede à instalação e manutenção de equipamentos e 
aplicações informá�cas de escritório, u�litários e de gestão, assegurando a 
o�mização do seu funcionamento. 
No final do curso, o(a) aluno(a) poderá trabalhar em empresas de soluções 
informá�cas de hardware, de manutenção de equipamentos informá�cos ou 
de vendedoras de equipamentos informá�cos.                         

Cursos de Equivalência ao 12º ano de Escolaridade  |  Duração de 3 anos
Formação em Contexto de Trabalho - FCT 602 horas, em 3 anos

*Oferta Sujeita a Aprovação

Os Cursos Profissionais (nível IV) são para obter equivalência ao 12º ano de escolaridade. Depois de 
terminar o curso, o(a) aluno(a) pode ingressar no ensino superior, em condições especiais. O teu futuro 
começa connosco mas pode terminar onde quiseres! 

Os Cursos de Educação e Formação - CEF (nível II) são para obter o 9º ano de escolaridade. A idade
para inscrição mínima é de 15 anos e a máxima de 18 anos. Quando terminar, o(a) aluno(a), poderá 
inscrever-se nos nossos cursos profissionais e concluir o 12º ano, completando a sua formação na 
mesma área ou em uma área diferente.

Operador de Informá�ca (1 ano)

Operador de Logís�ca (2 anos)

Manicura-Pedicura (2 anos)

O(a) Operador(a) de Informá�ca efetua a instalação, a configuração e a 
operação de so�ware de escritório, redes locais, Internet e outras aplicações
informá�cas, bem como, a manutenção de computadores, periféricos e redes 
locais, tendo em conta as especificações.

Requisitos: 8º ano de escolaridade completo.                            

O(a) Operador(a) de Logís�ca terá ap�dão para efetuar as operações de 
receção, preparação, armazenagem, expedição e inventariação de 
mercadorias, em armazéns. Realiza, ainda, as encomendas e as operações de 
movimentação, manobra e operação de empilhadores.

Requisitos: 6º ou 7º ano de escolaridade completo.                                 

O(a) profissional de Manicura-Pedicura procede ao embelezamento das unhas 
e executa cuidados esté�cos de limpeza e nutrição da pele, remoção 
superficial de espessamentos, massagem das mãos e dos pés, bem como, 
cuidados esté�cos dos pelos em salões de cabeleireiro, ins�tutos de beleza e 
estabelecimentos similares.
Requisitos: 6º ou 7º ano de escolaridade completo.                               

Cursos de Equivalência ao 9º ano de Escolaridade   |   Duração de 1-2 anos
Formação em Contexto de Trabalho - FCT 210 horas

*Oferta Sujeita a Aprovação
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