
O STFPSN – Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do 
Norte, com o presente comunicado e pese embora a carreira de TAS - 
Técnico Auxiliar de Saúde não estar ainda criada, esclarece os 
trabalhadores do Hospital de Braga da obtenção da qualificação 
profissional de Técnico Auxiliar de Saúde.

O percurso qualificante da referida formação, que poderá ser consultada no 
Catálogo Nacional de Qualificações https://catalogo.anqep.gov.pt/
qualificacoesDetalhe/1804, estrutura-se com as 29 UFCD – Unidades de 
Formação de Curta Duração que constituem a componente tecnológica / 
profissional do curso (ver verso), com um total de 1175 horas.

De referir que para acesso à certificação profissional do TAS irá ser 
desencadeado um procedimento com os trabalhadores pelo IEFP, IP – Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, Instituto Público, considerando que há 
necessidade, designadamente, de aferir a escolaridade dos trabalhadores, 
recomendando-se, desde já, que cada trabalhador garanta ter na sua posse o 
seu certificado de habilitações escolares.

Para o efeito, o STFPSN já procedeu à devida articulação entre o 
Conselho de Administração do Hospital de Braga e o IEFP, IP, com vista 
a agilizar e facilitar a frequência da formação por todos os trabalhadores 
que reúnam as condições de acesso à mesma.

Porque nem todos os trabalhadores terão, pelo menos, o 12º ano de 
escolaridade e ainda porque a certificação profissional de TAS é de nível 4 
e, consequentemente, exige o mínimo de 12º ano (independentemente da 
modalidade de educação / formação em que o obteve), haverá também 
necessidade de complementar o percurso formativo e qualificante de TAS, 
com uma componente escolar que garanta a dupla certificação dos 
trabalhadores (escolar – equivalente ao 12º ano e profissional – com a 
certificação de TAS), sendo que este trabalho será dinamizado pela 
entidade competente – o IEFP, IP.

O STFPSN considera que a frequência de formação é muito positiva ao 
longo da vida ativa dos trabalhadores. Contudo, nunca o Sindicato 
aceitará a exigência aos trabalhadores atuais do curso TAS para 
acesso à nova carreira!

Aos Trabalhadores 
do Hospital de Braga 
Formação – Técnico 
Auxiliar de SaúdeW
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   S I N D I C A L I Z A - T E ! 	       


UNIDOS 
SOMOS 
MAIS 
FORTES

Código 
UFCD UFCD Carga 

Horária

6557 Rede Nacional de Cuidados de Saúde 50

6558 Atividade profissional do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde 25

6559 Comunicação na prestação de cuidados de saúde 50

6560 Comunicação na interação com o utente, cuidador e/ou família 50

6561 Trabalho em equipas multidisciplinares na saúde 50

6562 Prevenção e controlo da infeção: princípios básicos a considerar na prestação de cuidados de saúde 50

6563 Prevenção e controlo da infeção na higienização de roupas, espaços, materiais e equipamentos 50

6564 Prevenção e controlo da infeção: esterilização 50

6565 Noções gerais sobre células, imunidade, tecidos e órgãos - sistemas osteo-articular e muscular 50

6566 Noções gerais sobre o sistema circulatório e respiratório 50

6567 Noções gerais sobre o sistema gastrointestinal, urinário e genito-reprodutor 50

6568 Noções gerais sobre o sistema neurológico, endócrino e órgãos dos sentidos 25

6569 Noções gerais sobre a pele e sua integridade 25

6570 Abordagem geral de noções básicas de primeiros socorros 25

6571 Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e transporte 50

6572 Higiene, segurança e saúde no trabalho no setor da saúde 50

6573 Qualidade na saúde 25

6574 Cuidados na higiene, conforto e eliminação 50

6575 Cuidados na alimentação e hidratação 50

6576 Cuidados na saúde do idoso 50

6577 Cuidados na saúde infantil 50

6578 Cuidados na saúde materna 25

6579 Cuidados na saúde mental 25

6580 Cuidados na saúde a populações mais vulneráveis 50

6581 Gestão do stress profissional em saúde 25

6582 Cuidados de saúde a pessoas em fim de vida e post mortem 25

6583 Organização dos espaços, tipologia de materiais e equipamentos específicos das unidades e serviços 
da Rede Nacional de Cuidados de Saúde 50

6584 Manutenção preventiva de equipamentos e reposição de materiais comuns às diferentes unidades e 
serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde 25

6585 Circuitos e transporte de informação nas unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde 25
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