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Os Cursos de Educação Formação (CEF) destinam-se a 

todos os jovens com 15 anos que tenham concluído o 

6º ano de escolaridade ou com frequência do 8ºano.  

São uma vertente do Ensino Básico que privilegia a for-

mação prática, concebida para uma eficaz profissionali-

zação privilegiando o trabalho em equipa. 

Com o objetivo de desenvolver nos alunos competên-

cias para o exercício de uma profissão, este ensino  

distingue-se, nomeadamente, pela sua articulação com 

as empresas, garantindo uma forte ligação ao mundo do 

trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos. 
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prof iss iona l  que organ iza ,  prepara  e  

executa o serv iço de restaurante/bar ,  

respe i tando as normas de h ig iene e  

segurança,  em estabe lec imentos de 

restauração e beb idas ,  em cooperação 

com os demais  e lementos da equipa,  

com vis ta a garant i r  um serv iço  de 

qual idade e sat is fação do c l iente.  

O que é um EMPREGADO DE RESTAURANTE/BAR?   DURAÇÃO  

2 anos letivos (2018/2020);   

Inclui formação em contexto de trabalho,  

no final do 2º ano - 210 horas 

Com possibilidade de realização de Estágio em 

Empresas cotadas nos serviços de Restauração. 

CERTIFICAÇÃO: 

9º ANO DE ESCOLARIDADE  

CERTIICAÇÃO PROFISSIONAL (NÍVEL 2) 

SAÍDAS PROFISSIONAIS : 

Técnico/a de restaurante/bar; 

Empregado/a de mesa; 

Bar Manager; 

Empregado/a de bar; 

Hotéis, restaurantes e empresas na área de 

hotelaria. 

 

Principais actividades 

-  Efetuar o aprovis ionamento das matér ias -primas ut i l i za-

das no serviço de restaurante/bar,  assegurando o estado 

de conservação das mesmas.  

-  Ver i f icar e preparar as condições de ut i l i zação e l impeza 

dos equipamentos e utensí l ios  ut i l i zados no serviço de 

restaurante/bar.  

-  Reco lher informações relat i vas à organização e execu-

ção do serviço de restaurante/bar.  

-  Part ic ipar no arranjo da sala de refeições,  de acordo 

com as carater ís t icas do serviço a executar.  

-  Atender os c l ientes e executar o serviço de restaurante/

bar,  assegurando a l igação com os restantes serviços.  

-Executar os di ferentes serviços especiais  em restauran-

te/bar.  

-  Faturar os serviços prestados.  

-  Atender e resolver rec lamações de c l ientes.  

-  Efetuar a l impeza e arrumação dos espaços,  equ ipamen-

tos e utens í l ios  do serviço ver i f icando as exis tênc ias e 

contro lando o seu estado de conservação.  

-Proceder à repos ição do s tock das matér ias -primas e dos 

produtos al imentares do serviço de restaurante/bar  

O nosso curso é uma referência no mercado de 

trabalho com elevada taxa de empregabilidade.  

Dez anos de experiência comprovada na formação 

de jovens nesta área. JUNTA-TE A NÓS! 


