
PROFIJ —  Nível II 
 2019/2020 

(2 anos) 

OFERTA FORMATIVA 

Eletromecânico(a)  de   Eletrodomésticos Manicura  e Pedicura Cozinheiro(a)  

CONTACTOS 296 298 220 
296 298 338 
esc.prof.capelas@azores.gov.pt 

Eletromecânico(a)  de  
Refrigeração e Climatização 

Mecânico(a)  de Serviços    Rápidos 
Carpinteiro(a) /  

Carpinteiro(a)  de Limpos 

Empregado(a)  de Andares Empregado(a)  de  
Restaurante / Bar 

 Operador(a)  de Eletrónica /   Telecomunicações 

Pintor(a) de Carros 
  Assistente de cuidados    de beleza 

Operador(a)  de Eletrónica / 
Computadores 

https://edu.azores.gov.pt/escolas 
/EP-das-capelas/ 

Operador(a) de Distribuição Eletromecânico(a)  de   Manutenção Industrial 

https://edu.azores.gov.pt/escolas/EP-das-capelas/
https://edu.azores.gov.pt/escolas/EP-das-capelas/


FORMAÇÃO CONTEXTO TRABALHO 

80h 130h 

 2.º ANO        1.º ANO 

PERFIL DE DESEMPENHO  

SAÍDA 
9.º ANO 

Carpinteiro(a) / Carpinteiro(a) 
de Limpos 

Mecânico(a)  de Serviços  
Rápidos 

Eletromecânico(a) de  
Refrigeração e Climatização 

Executar, montar, reparar e assentar 
elementos construtivos em madeira 
e seus derivados, utilizando ferra-
mentas manuais, ferramentas elétri-
cas manuais e máquinas ferramenta. 

Proceder à manutenção, diagnosti-
car anomalias, efetuar a substituição 
e montagem de componentes de 
sistemas mecânicos e elétricos e a 
desempanagem e o reboque de veí-
culos automóveis. 

Executar a instalação e a manuten-
ção de sistemas comerciais de refri-
geração ou de sistemas 
domésticos e comerciais de climati-
zação. 

Empregado(a)  de  
Restaurante / Bar 

Operador(a)  de Eletrónica /  
Telecomunicações Empregado(a)  de Andares 

Organizar, preparar e executar o 
serviço de restaurante/bar, respei-
tando as normas de higiene e 
segurança, em estabelecimentos de 
restauração e bebidas, integrados 
ou não em unidades hoteleiras. 

Executar a instalação e a manuten-
ção de equipamentos e sistemas 
eletrónicos de telecomunicações, 
assegurando a otimização do seu 
funcionamento. 

Proceder à execução do serviço de 
limpeza, arrumação e decoração dos 
quartos, andares e zonas 
comuns e do serviço de lavandaria/
rouparia da unidade hoteleira. 

Operador(a)  de Eletrónica /  
Computadores 

Assistente de Cuidados de  
Beleza Pintor(a)  de Veículos 

 

Executar a instalação e a manuten-
ção de equipamentos e sistemas 
eletrónicos de computadores, asse-
gurando a otimização do seu funcio-
namento. 

Auxiliar na execução dos cuidados 
de beleza, massagem e embeleza-
mento das mãos, pés, unhas e 
rosto. Auxiliar na execução dos cui-
dados de depilação e descoloração. 

Proceder à repintura de veículos, de 
acordo com as especificações técni-
cas definidas pelos fabricantes 
e com as regras de segurança e de 
proteção ambiental aplicáveis. 

Cozinheiro(a)  
Eletromecânico(a)  de  

Eletrodomésticos 

Organizar, preparar, cozinhar e em-
pratar alimentos, respeitando as nor-
mas de higiene e segurança, em 
unidades de produção, estabeleci-
mentos de restauração e bebidas, 
integrados ou não em unidades. 

Executar a instalação e a manuten-
ção de aparelhos eletrodomésticos, 
de acordo com as normas de 
higiene, segurança e ambiente. 

Manicura — Pedicura 

A formar  
 

Profissionais de Excelência  
desde  

 

1977 

Proceder ao embelezamento de 
unhas e executar cuidados estéticos 
de limpeza e nutrição da pele, 
remoção superficial de espessamen-
tos, massagem das mãos e dos pés 
e proceder a cuidados estéticos. 

ENTRADA 
6.º ANO 

QUALIFICAÇÃO  
PROFISSIONAL 

Operador(a) de Distribuição 

Efetuar as operações de receção, 
arrumação e reposição, inventaria-
ção de mercadorias e atendimento e 
venda ao público, de acordo com as 
regras de segurança no trabalho e a 
segurança alimentar. 

Eletromecânico(a)  de  
Manutenção Industrial 

Instalar, montar, regular e reparar 
equipamentos industriais e respeti-
vos componentes ou sistemas me-
cânicos, elétricos, 
eletromecânicos e de automação 
(pneumáticos e hidráulicos). 


