CONHEÇA A PROFISSÃO DE
TÉCNICO EM RADIOLOGIA

O QUE VAI
ENCONTRAR
NESSE E-BOOK
Escolher a profissão que irá exercer não é
uma tarefa fácil. O que estudar, qual carreira
seguir, quais as opções de curso e quais
instituições são melhores. Dúvidas como
essas são comuns, e para te ajudar a decidir,
vamos te mostrar tudo sobre a profissão de
Técnico em Radiologia. Confira!

O QUE FAZ UM
TÉCNICO EM
RADIOLOGIA?
Essenciais para a área de saúde, os Técnicos em Radiologia são
responsáveis por realizarem diagnósticos por imagens com
precisão e qualidade. Veja quais exames podem ser feitos:
• Raio X simples;
• Mamografia;
• Hemodinâmica;
• Tomografia computadorizada;
• Densitometria óssea;
• Ressonância magnética nuclear;
• Ultrassonografia.

ONDE UM TÉCNICO
EM RADIOLOGIA
PODE TRABALHAR?
Quando falamos em radiologia, logo vem à mente um
hospital ou clínica de diagnóstico por imagem. Mas ela vai
muito além disso! Um Técnico em Radiologia pode atuar em
diversas áreas como: saúde, indústria, engenharia, aeroportos
e portos. Veja alguns exemplos:
• Hospitais;
• Clínicas;
• Unidades básicas de saúde;
• Centros de diagnóstico por imagem e análises clínicas;
• Indústrias;
• Aeroportos e portos.

QUEM PODE FAZER UM CURSO
TÉCNICO EM RADIOLOGIA?
O curso Técnico em Radiologia pode
ser feito por qualquer pessoa que
esteja cursando ou já tenha concluído o
Ensino Médio. O maior pré-requisito é a
vontade de atuar na área da saúde.
Por tanto, se você é uma pessoa
extremamente responsável e zela
por tomar decisões com o máximo
de segurança, o curso Técnico em
Radiologia é perfeito para você.

Uma dúvida muito comum entre quem deseja entrar no mercado de trabalho é:
vale a pena fazer um curso técnico ou é melhor ir pra faculdade? Se você tem essa
dúvida, confira 4 dicas que vão te ajudar a escolher de uma vez por todas.

VALE A PENA
FAZER CURSO
TÉCNICO?

1. Entrada rápida para o mercado de trabalho.
Com formação a partir de 18 meses, os cursos técnicos são mais práticos,
ideais para quem quer entrar rápido no mercado de trabalho.
2. Possibilidade de ganhar mais e futuramente pagar uma faculdade.
Para você ter uma ideia, profissionais que fizeram cursos técnicos ganham
em média 20% a mais quando comparados a pessoas que fizeram apenas o
ensino médio regular.
3. Não é preciso terminar o ensino médio para começar um curso técnico.
Os cursos técnicos podem ser feitos tanto por estudantes matriculados a
partir do segundo ano do ensino médio quanto pelos que já concluíram.
4. Cursos técnicos são muito mais em conta.
Os cursos técnicos possuem mensalidades bem mais em conta do que as
graduações. Isso os torna mais acessíveis financeiramente.

CHEGOU A SUA
HORA DE ENTRAR
PARA O MERCADO
Agora que você já percebeu que os cursos técnicos são uma ótima
opção de entrar rápido para o mercado de trabalho, chegou a hora de
dar o próximo passo: escolher qual o melhor curso para você.
A Conhecer Escola Técnica é referência em ensino na área da saúde.
Possui uma estrutura ampla de 3.800m2 com laboratórios modernos e
salas equipadas para oferecer o melhor aprendizado aos alunos.
Com duração a partir de 18 meses, os cursos possuem uma metodologia
inovadora e preparam os alunos para atuar com excelência no mercado.
Conheça.

CURSO TÉCNICO
EM RADIOLOGIA

COM CERTIFICAÇÃO EXTRA EM
TOMOGRAFIA E ESTÁGIO GARANTIDO

CARGA HORÁRIA

1.200 horas + estágio garantido

TURNOS

Manhã, tarde e noite

Com duração de 24 meses, o curso de Técnico em Radiologia da Conhecer
é a opção ideal para você entrar rápido no mercado de trabalho!
O QUE VOCÊ VAI APRENDER NO CURSO?
Você será qualificado para atuar de forma segura em hospitais e
clínicas que trabalham com diagnóstico por imagem como radiologia
convencional e radiologias específicas no setor de diagnóstico. Além de
outras áreas como: aeroportos, portos e industrias.
MAIS OPORTUNIDADES DE ENTRAR NO MERCADO
Na Conhecer Escola Técnica, você conta com mais qualificações para se
destacar no mercado.
• CERTIFICAÇÕES EXTRA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.
• ESTÁGIO GARANTIDO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS PARCEIRAS.

CONHECER ESCOLA TÉCNICA
A MAIOR ESCOLA TÉCNICA DE BELO
HORIZONTE. ESTRUTURA MODERNA
E ESPAÇOSA DE 3.800M2.
A Conhecer é uma escola técnica referência
em formação profissional na área de
saúde que prepara cidadãos para a vida,
profissionalizando-os e promovendo o
conhecimento com responsabilidade social.
A escola se dedica a formar nossos alunos
com excelência para ingressarem no
mercado de trabalho de maneira versátil
e protagonista. Além de profissionais,
a Conhecer prepara pessoas com
proatividade e habilidades para ocupar
lugares de destaque em sua rede de
parceiros, além de outros hospitais, clínicas
e empresas.

ENSINO QUALIFICADO
ALÉM DO CURSO
Com a Conhecer você decola na área como Técnico em
Radiologia e potencializa o seu investimento, tornando-se um
profissional humanizado, versátil e protagonista, que entra e
não sai mais do mercado de trabalho.
Com um projeto pedagógico inovador, a escola oferece uma
estrutura para ajudar o aluno a se destacar nas principais
habilidades desejadas pelo mercado.
• Núcleo de extensão com
cursos e capacitações
que complementam o
conhecimento;
• Seminários e semanas
científicas;
• Avaliação e mapeamento de
perfil do aluno;

• Preparação para o mercado de
trabalho;
• Workshop de carreira;
• Elaboração de currículo;
• Entrevista e mercado;
• Desenvolvimento de
capacidades socioemocionais.

WWW.CONHECERESCOLA.COM.BR

CONHECERESCOLATECNICA

CONHECERBELOHORIZONTE

