TEEF
TÉCNICO
ESPECIALISTA EM
EXERCÍCIO FÍSICO

QUEM
SOMOS?
A Promofitness Unipessoal, Lda. surgiu na década de 90 e
tem vindo a consolidar uma posição de destaque como
empresa prestadora de serviços nas áreas da Consultoria,
Formação e Organização de Eventos Desportivos.
No âmbito da sua atividade formativa, estamos
presentes em 8 distritos, com mais de 30 formações,
lecionadas por 80 docentes com larga experiência e
prestígio a nível nacional e internacional.
A Promofitness encontra-se certificada pela Direção
Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) e as
suas formações são homologadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P (IPDJ).

A Promofitness encontra-se no mercado desde 1992 e já são
mais de 5500 alunos certificados e que classificam com elevado
nível de satisfação as nossas formações, os nossos formadores
e a Promofitness enquanto entidade formadora.

O QUE DIZEM OS
NOSSOS ALUNOS…

Considera que esta ação (curso)
correspondeu às suas expectativas?

Destaque-se pela qualidade, pela competência e faça parte de
uma vasta equipa de profissionais!

Que avaliação atribui ao formador(a)
numa escala de 0 a 20 valores?

A ação (curso) constituiu uma
oportunidade para trabalhar?
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O QUE É UM CET?
O CET - Curso de Especialização Tecnológica, é uma formação
pós-secundária não superior que visa conferir qualificação profissional do nível 5, de acordo com a Portaria n.º 782/2009, de 23 de
julho, que define os níveis de qualificação de acordo com o Quadro
Nacional de Qualificações (QNQ).
Os titulares de um diploma de especialização tecnológica podem
concorrer à matrícula e inscrição no ensino superior através do concurso especial a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei nº393-B/99 de 2 de Outubro.
Os Cursos de Especialização Tecnológica caraterizam-se por:
• Ser uma formação técnica de alto nível;
• Resultar numa qualificação que inclui conhecimentos e capacidades de nível superior;
• Adquirir capacidades e conhecimentos que permitam, através
deles assumir, de forma geralmente autónoma ou de forma independente, responsabilidades de conceção e ou de direção e ou de
gestão.

Este curso permite exercer a profissão de
Técnico/a Especialista em Exercício Físico,
concedendo o direito à cédula profissional

ACESSO AO CET
Podem candidatar-se à inscrição num CET:
• Titulares do Ensino Secundário Concluído (12º ano) ou Habilitações Equivalentes, desde que tenha um dos seguintes domínios: Português, Biologia ou Desporto;
• Ter o 12º ano incompleto, com inscrição/matrícula efetuada
mas não concluída, desde que tenha o 10 e 11º ano concluídos
em todos os domínios; *
• Ter Habilitações de nível 3 na área do Desporto e Exercício
Físico;

• Ter um Curso de Especialização Tecnológica noutra área, com o
objetivo de fazer requalificação profissional;
• Ter Bacharelato com o objetivo de fazer requalificação profissional;
• Ter Licenciatura com o objetivo de fazer requalificação profissional.
* Os candidatos que não sejam titulares de um curso de ensino secundário
ou de habilitação legalmente equivalente, deverão cumprir integralmente
o Programa de Formação Adicional (para mais informações deverá contatar a Promofitness)

COMPETÊNCIAS
CET - CURSO DE ESPECIALIZ AÇ ÃO TECNOLÓGIC A

Com esta formação, ficará apto(a) a planear, conceber, orientar e
conduzir todos os programas e atividades desportivas da condição
física (fitness) desenvolvidos nas instalações desportivas que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física,
bem como participar, sob coordenação e supervisão do Diretor
Técnico, na avaliação e prescrição das atividades desportivas, no
controlo da qualidade dos serviços prestados e na implementação
de medidas conducentes à sua melhoria, na fidelização dos clientes
e na promoção da adesão à prática desportiva e da aquisição de estilos de vida saudáveis.

DURAÇÃO
A formação decorrerá ao longo de aproximadamente 1 ano letivo
(10 meses) e terá a duração de 1250 horas presenciais.

LOCALIDADES
PORTO
Centro de Educação Fisica O.T.
Rua do Pinheiro Manso 388
4100 Porto

LISBOA
Arena Aqua & Fitness Club
Rua Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro 13L
2780-241 Oeiras

CET - CURSO DE ESPECIALIZ AÇ ÃO TECNOLÓGIC A

ESTÁGIO
O estágio é obrigatório e terá a duração de 400 horas, podendo
ser realizado de duas formas:
• Em simultâneo com o decorrer da formação;

• Grupo Premier (Porto): Pinhais da Foz Health Club; Place Foz
• Kangaroo Health Club (Porto e Lisboa)

• Após a conclusão da formação.

• GO GYM (Porto)

A Promofitness celebrou protocolos com entidades de reconhecida qualidade e verdadeiras referencias no setor:

• Life Club (Vila Nova de Gaia)

• Grupo Solinca Health Club (Porto e Lisboa): Solinca Porto Palácio;
Solinca Dragão; Solinca Constituição; Solinca Foz; Solinca Maia;
Solinca Norte Shopping; Solinca Gaia; Solinca Vila do Conde;
Solinca Ermesinde; Solinca Laranjeiras; Solinca Vasco da Gama;
Solinca Colombo; Solinca Alfragide; Solinca Oeiras
• Matosinhosport Empresa Municipal de Desporto: Matosinhos
Sport Fit (Ginásio); Piscinas Municipais de Custóias; Piscinas
Municipais de Guifões; Piscinas Municipais de Leça do Balio; Piscinas Municipais de Matosinhos; Piscinas Municipais de Perafita;
Piscinas Municipais de S. Mamede de Infesta; Piscinas Municipais
de Senhora da Hora

• Health Racket Club (Quinta da Marinha)
• Grupo Pump Spirit Club (Lisboa): Pump República; Pump Parque
das Nações; Pump Alvalade; Pump Odivelas; Pump Amadora;
Pump Almada; Pump Barreiro
• Health & Fun (Lisboa)
• Complexo Desportivo Areeiro (Lisboa)

O aluno(a) poderá ainda, caso pretenda, auto propor-se
a um outro local de estágio

PREÇOS
• Taxa de inscrição: 100€ (o valor é devolvido na íntegra caso o
candidato não seja selecionado)
• Valor do Curso: Pronto Pagamento - 2200 €
2 prestações - 1130 €
6 prestações - 390 €
12 prestações - 200 €
(O valor do seguro já esta incluído nos valores apresentados)

CANDIDATURA
Para efetuar a sua inscrição deverá imprimir e preencher a ficha
de inscrição e o contrato de formação disponível no site da
Promofitness (www.promofitness.com) e posteriormente
anexar os seguintes documentos:
• Certificado de Habilitações

DESCONTOS
• 5% para portadores do Cartão Jovem
• 10% para ex alunos da Promofitness
• 10% para grupo de 3 ou mais pessoas (aquando da inscrição
devera enviar-nos um e-mail com os nomes que integram o
grupo para que o desconto seja aplicado no valor da formação)
(Os descontos não são acumuláveis)

• Currículo Resumido, não excedendo as 3 páginas
• 1 Fotografia
• Ficha de Inscrição preenchida e assinada
• Contrato de formação preenchido e assinado
• Comprovativo de pagamento da Taxa de inscrição

PROGRAMA DA FORMAÇÃO

CARGA HORÁRIA

Formação Geral e Científica

Língua portuguesa
Língua inglesa
Estatística descritiva

50
50
25

Formação Tecnológica

Fisiologia do exercício físico
Introdução à biomecânica e anatomia funcional
Nutrição e suplementação
Primeiros socorros no exercício físico
Saúde pública e atividade física
Psicologia do exercício
Pedagogia do exercício
Técnicas de negociação e venda em fitness
Coaching e comunicação
Gestão de espaços de fitness
Ética, Deontologia e legislação do fitness
Metodologia das atividades de grupo
Metodologia das atividades de musculação e cardiofitness
Metodologia das atividades em meio aquático
Metodologia das atividades body & mind
Metodologia de treino personalizado
Metodologia da atividade física com populações especiais
Metodologia das atividades de outdoor fitness
Avaliação e prescrição do exercício
Aplicações informáticas na ótica do utilizador
Qualidade de serviços e satisfação do cliente

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25

Formação Prática em Contexto de Trabalho

Estágio

CARGA HORÁRIA TOTAL

400

1250h

PARCEIROS:

CONTATOS - SEDE

CERTIFICAÇÃO:

SIGA A PROMOFITNESS

