Cursos Profissionais
Electrónica
Currículo e carga horária:
Este curso tem um tronco comum de 7 meses
» Electricidade Básica (80 horas)
» Electrónica Analógica (80 horas)
» Electrónica Digital (80 horas)
e três áreas de especialização (3,5 meses cada)
» reparação de rádios e televisão (150 Horas)
» reparação de computadores (150 Horas)
» reparação de sistemas de vigilância e segurança (150 Horas)

Condições de inscrição:
O cursando paga uma propina mensal de XOF 15.000 (quinze mil
Francos CFA), deve ter a habilitação mínima da 11ª classe e é
submetido a um teste de admissão nas disciplinas de Matemática e
Física.

Auxiliares de Educadores de Infância
Currículo e carga horária:
O curso tem a duração de 262 horas correspondentes a 28 semanas
(7 meses), incluindo as seguintes componentes:

» Componente geral (90 horas):
a) Cidadania,
portuguesa

comunicação

e

expressão

em

língua

» Componente específica (172 horas):
a) Psicologia (27 horas)
b) Nutrição, Higiene e Saúde infantil (40 horas)
c) Pedagogia (75 horas)
d) Estágio (30 horas)

Condições de inscrição:
O cursando paga uma propina mensal de XOF 7.500 (sete mil e
quinhentos Francos CFA) e deve ter a habilitação mínima da 11ª
classe.
Os candidatos propostos pelos nossos parceiros (Missões católicas,
Jardins de Infância, Orfanatos, Escolas Populares, ONG e Ministério
de Solidariedade Social e Luta Contra a Pobreza da Guiné-Bissau)
contribuem com uma propina mensal de XOF 1.000 (mil Francos
CFA).

Informática
Currículo e Carga Horária:
O curso tem a duração de 60 horas (2 meses)
a) Windows (22,5 horas)
b) Excel (30 horas)
c) Introdução à Internet (7,5 horas)

Condições de inscrição:
O cursando paga uma propina de 30.000 XOF para toda a formação,
a qual deve ser paga antes do início do curso, através de depósito
bancário na conta da EAO.

Cursos Comunitários
Transformação de Fruta

Currículo e Carga Horária
O curso tem a duração de 40 horas (2 semanas), compreendendo
» Componente teórica (20 horas)
a) O que é um negócio
b) Marketing
c) Cálculo de custos
d) Gestão do negócio

»

Componente

Prática

(20

horas)

sobre

técnicas

de

transformação e conservação de Fruta.

Formação de Radialistas
Currículo e carga horária
O curso tem a duração de 64 horas (2 semanas), compreendendo
» Formatos de programas agrícolas e tipologia de programas (8
horas)

»

Desenvolvimento

Comunitário:

O

papel

das

rádios

comunitárias no processo de desenvolvimento comunitário (16 horas)
» Sustentabilidade e gestão de uma Rádio Comunitária (16
horas)
»

O

radiofónico,

que

é

uma

reportagem

notícia,
no

como

terreno,

elaborar

preparação

um
de

técnicas de locução, debate e como o moderar (24 horas)

programa
entrevista,

