Teste de Interesses IPP-R
Descrição dos campos profissionais e respectivas saídas profissionais

CIE - Ciências
Exemplos de atividades:
Estudar os seres vivos, a terra e os seus componentes assim como os fenómenos que ocorrem no
firmamento. Estudar a composição química de certas substâncias e aplicar os conhecimentos à medicina,
à agricultura ou à alimentação. Aplicar conhecimentos científicos na conservação e preservação dos
recursos naturais.
Exemplos de profissões:
Biólogo. Veterinário. Geólogo. Astrónomo. Químico. Licenciado em ciências do mar.
TEC – Tecnologias
Exemplos de atividades:
Projetar a construção de edifícios, pontes ou estradas. Planear o desenvolvimento de áreas urbanas.
Supervisionar as obras realizadas. Projetar instalações de telecomunicações (rádio, televisão, radar, etc).
Desenvolver projectos no campo da electrónica. Controlar o tráfego aéreo.
Exemplos de profissões:
Arquiteto. Engenheiro Civil. Engenheiro de Telecomunicações. Engenheiro Eletrónico. Controlador do
tráfego aéreo.
SAL – Saúde
Exemplos de atividades:
Examinar doentes, fazer o diagnóstico clínico e escolher o tratamento adequado para cada doença.
Proceder a intervenções cirúrgicas. Auxiliar o médico no cuidado aos doentes. Selecionar e realizar
tratamentos de reabilitação. Tratar doenças dentárias. Conhecer o modo de utilização e os efeitos dos
medicamentos. Elaborar regimes alimentares.
Exemplos de profissões:
Médico. Enfermeiro. Fisioterapeuta. Dentista. Farmacêutico. Dietista (Nutricionista)
CSH - Ciências sociais—humanidades
Exemplos de atividades:
Estudar acontecimentos históricos, assim como as sociedades humanas e as suas relações. Recolher e
analisar os vestígios de civilizações e culturas do passado. Organizar, classificar e conservar documentos
de biblioteca. Traduzir oralmente, de um idioma para outro, e em simultâneo. Traduzir obras literárias,
científicas ou técnicas.
Exemplos de profissões:
Historiador. Sociólogo. Arqueólogo. Bibliotecário. Intérprete. Tradutor.
CSJ - Ciências sociais—jurídico
Exemplos de atividades:
Participar em tribunais, representando pessoas ou o Estado. Conhecer a legislação laboral (por exemplo,
contratos de trabalho). Reconhecer a autenticidade de certos documentos (por exemplo, certidões).
Prestar apoio em situações de conflito laboral. Fazer investigações sobre aspectos relacionados com o
comportamento criminoso. Recorrer a vários métodos para conhecer o crime, o criminoso e a vítima.
Representar o País em outros países.
Exemplos de profissões:
Advogado. Especialista em ciências do trabalho e relações laborais. Notário. Investigador (Detetive)
privado. Criminólogo. Diplomata (Embaixador).
CPA - Comunicação. Publicidade. Audiovisual
Exemplos de atividades:
Pesquisar e recolher informações sobre factos e acontecimentos, e escrever notícias. Planear campanhas
publicitárias para dar a conhecer um produto. Estudar processos e as técnicas utlizadas nos meios
audiovisuais. Desenhar e produzir digitalmente conteúdos multimédia. Obter imagens através de
fotografia, vídeo ou câmara cinematográfica. Captar, registar e reproduzir sons em produções musicais.
Exemplos de profissões:

Jornalista. Publicitário. Técnico de audiovisuais. Técnico de multimédia. Técnico de imagem. Técnico de
som.
EDU – Educação
Exemplos de atividades:
Acompanhar e vigiar crianças. Organizar actividades educativas para crianças pequenas. Analisar as
técnicas e os métodos de ensino. Dar aulas, preparar e corrigir exercícios. Ensinar alunos com
necessidades especiais. Aplicar testes psicológicos. Sugerir técnicas para a resolução de problemas de
aprendizagem ou de adaptação à escola. Trabalhar na educação de adultos.
Exemplos de profissões:
Assistente de acção educativa. Educador de infância. Professor. Professor de educação especial.
Psicólogo. Educador Social.
FAC - Financeiro. Administrativo. Comercial
Exemplos de atividades:
Utilizar conhecimentos sobre economia para analisar a situação económica de uma região ou de um país.
Organizar e supervisionar sistemas contabilísticos. Acompanhar e organizar o movimento das contas
bancárias e a situação financeira dos clientes. Redigir cartas, e-mails ou relatórios, de acordo com as
indicações dadas. Organizar e realizar tarefas administrativas.
Exemplos de profissões:
Economista. Contabilista. Gestor de conta bancária. Técnico comercial ou de marketing. Secretário.
Técnico administrativo.
INF – Informática
Exemplos de atividades:
Realizar tarefas específicas de diversos campos da informática: programação, arquitetura de
computadores, etc. Desenvolver software. Participar na construção de aplicações informáticas. Organizar
e gerir os sistemas informáticos que servem de base à administração e gestão de uma empresa. Instalar
e fazer a manutenção de equipamentos informáticos e de software. Aplicar conhecimentos das áreas de
informática, electrónica e telecomunicações.
Exemplos de profissões:
Engenheiro informático. Técnico especializado em informática de gestão. Técnico especializado no
desenvolvimento de aplicações informáticas. Técnico de gestão dos sistemas informáticos. Técnico de
gestão de equipamentos informáticos.
APA - Agricultura. Pecuária. Ambiente
Exemplos de atividades:
Organizar e dirigir explorações agrícolas ou agropecuárias. Ocupar-se da alimentação e higiene dos
animais destinados à produção de carne, leite, lã, etc. Realizar estudos para a preservação de parques e
recursos naturais. Avaliar o impacto ambiental. Coordenar trabalhos de cultivo e de conservação de
florestas. Planear e desenvolver procedimentos de gestão de estações de tratamento de águas.
Exemplos de profissões:
Engenheiro técnico agrário. Técnico numa exploração pecuária. Engenheiro florestal. Técnico do
ambiente. Técnico florestal. Técnico de gestão ambiental.
BMA - Expressão artística—belas-artes, moda, artesanato
Exemplos de atividades:
Utilizar técnicas de expressão gráfica para fazer ilustrações em livros. Conservar ou restaurar peças ou
obras de arte. Criar peças de cerâmica. Desenhar ou criar produtos relacionados com a moda: roupa,
tecidos, bijutaria, peças de imobiliário. Decorador de interiores.
Exemplos de profissões:
Ilustrador de publicações. Técnico de restauro e conservação. Ceramista. Designer de moda. Técnico de
desenho de mobiliário. Decorador de interiores.
MDR - Expressão artística—música, dança, representação
Exemplos de atividades:
Estudar e analisar a história da música. Cantar como solista ou membro de um grupo. Fazer parte de uma
orquestra ou de uma banda, tocando um instrumento musical (por exemplo, pianos, bateria, guitarra, etc).
Dançar em espectáculos de dança clássica ou contemporânea. Interpretar uma personagem. Fazer a
dobragem de desenhos animados ou de personagens.
Exemplos de profissões:

Musicólogo. Cantor. Músico. Bailarino. Ator.
FSP - Forças armadas. Segurança. Proteção
Exemplos de atividades:
Realizar trabalho técnico, científico ou de coordenação no exército. Trabalhar na força aérea como
especialista em mecânica, electricidade, electrónica, etc. Manter a segurança e a ordem pública. Proteger
pessoas e bens. Garantir a segurança de lojas ou escritórios. Apagar incêndios ou preveni-los,
protegendo pessoas e bens. Resgatar (salvar) pessoas que se encontram em situações perigosas no
mar.
Exemplos de profissões:
Oficial no exército. Especialista da força aérea. Polícia. Segurança. Bombeiro. Técnico de segurança e
salvamento em meio aquático (por exemplo, nadador-salvador).
DES – Desporto
Exemplos de atividades:
Dar apoio a centros escolares ou desportivos, trabalhando aspectos relacionados com a actividade física
e desportiva. Organizar actividades físicas ou desportivas, adaptando-as às características das pessoas a
que se destinam. Dar aulas de educação física. Treinar atletas ou equipas. Ensinar um determinado
desporto e procurar que os atletas se tornem cada vez melhores. Participar em competições
desportivas.
Exemplos de profissões:
Técnico de actividades físicas e desportivas. Especialista em ciências do desporto. Professor de
Educação Física. Treinador desportivo. Atleta profissional.
THR - Turismo. Hotelaria. Restauração
Exemplos de atividades:
Procurar melhorar o turismo, desenvolvendo actividades culturais ou de interesse para os turistas.
Planear, preparar e orientar programas de animação turística. Escolher destinos turísticos. Organizar tudo
o que é necessário para receber clientes num hotel. Planear e preparar o serviço de mesa/bar. Prestar
assistência aos passageiros a bordo de aviões.
Exemplos de profissões:
Técnico de informação e animação turística. Técnico de turismo. Técnico de receção. Técnico de
restaurante/bar. Assistente de bordo.

