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Esta formação é a mais abrangente, útil e virada para o processo produtivo no mundo 

da eletrónica. Engloba desde a solda em pasta até a soldadura por Reflow.  

Com esta formação vamos elevar o perfil de conhecimentos dos seus colaboradores 

em uma diversidade de competências que permitam desenvolver atitudes, competências e 

tomadas de decisões com o know-how adquirido. 

A formação é virada para a melhoria contínua do processo produtivo e também para 

Definição de procedimentos na melhoria da qualidade e para critérios de aceitação de acordo 

com as normas IPC.  

Com esta formação pretendemos aumentar a capacidade e conhecimentos dos seus 

colaboradores ficando assim preparados para enfrentar qualquer desafio que possa acontecer 

no contexto de sua atividade profissional. É a formação certa para sua empresa, para o seu 

processo, para os seus operadores e engenharia de processo e qualidade.  

Esta formação está dividida em 4 módulos. Os 3 primeiros módulos tem a duração de 

1 dia 1 dia e meio, sendo que 4 horas poderão ser práticas de acordo com a solicitação (solda-

dura e traçador de perfil no Forno) 

O quarto módulo é de Electronica de produção e tem a duração de 8 horas. Informação mais 

detalhada na Pág. 3 

Todos os módulos da formação são dados em Power Point, Com gráficos 

e exemplos práticos, processos de trabalho e todos testados em produ-

ção. 
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Formação Eletrónica de produção 

 

Esta formação é a mais abrangente, pois são abordados todos os componentes exis-

tentes na eletrónica (THT e/ou SMD) onde são explicados a sua funcionalidade de um modo 

simples e de fácil compreensão. É abordado também os princípios básicos da eletricidade, re-

sistência, tensão e ampere. Abordamos desde o armazenamento, formatação de material e 

todo o processo THT. 

A formação tem como objetivo de dotar os colaboradores de conhecimentos sobre 

eletrónica para melhor desenvolverem as suas capacidades no processo produtivo e também 

para Definição de procedimentos na melhoria da qualidade, ficando assim preparados para 

enfrentar qualquer desafio que possa acontecer no contexto de sua atividade profissional.  

É a formação certa para a sua empresa, para o seu processo, para os seus operadores. 

Esta formação tem a duração de 8 horas, que se podem dividir em vários dias se pre-

tenderem que a formação seja pós-laboral. Este pormenor deve ser combinado entre as par-

tes, logrando adicionar custos de deslocação. 

Esta formação tem um pequeno teste que visa nada mais do que praticar os conheci-

mentos adquiridos e avaliar a apreensão por parte do formando desses mesmos conhecimen-

tos. 

 

 

 

 

 


