
2018/2019 

De 28 de maio a 13 de julho  
Registo Biográfico 

INSCRIÇÕES 

 

 Manicura - Pedicura 

 Cabeleireiro/a Unissexo 

CURSOS PROFIJ IV  

             Esteticista 

Técnico/a de Soldadura 

CONTACTOS 
296 298 220 

296 298 338 

esc.prof.capelas@azores.gov.pt 

ENTRADA COM O 9ºANO    SAÍDA COM O 12ºANO 

Empregado/a de Andares 

Técnico/a de Obra/Condutor/a de Obra 

Técnico/a de Jardinagem e Espaços Verdes 

    Técnico/a de Mecatrónica 

  Técnico/a de Desenho de Mobiliário  
e Construção em Madeira 

 

Classificações SELEÇÃO 

APOIOS 
                   Alojamento 

Entrevista 

Transporte 
Alimentação 

OFERTA FORMATIVA 

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

CURSOS PROFIJ II  
ENTRADA COM O 6ºANO    SAÍDA COM O 9ºANO 

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


       ENTRADA 

6.º ANO 

+ 

QUALIFICAÇÃO  

PERFIL DE DESEMPENHO  

EMPREGADO/A DE 
ANDARES 

1. º ANO 

210h 

MANICURA -  
PEDICURA 

 

CABELEIREIRO/A 
UNISSEXO 

NÍVEL II 

- Proceder à lavagem de cabelos;  
 

- Efetuar cortes e penteados utilizando 
 técnicas específicas de embelezamento  
de cabelos de senhoras e de homens; 
 

- Trabalhos técnicos de coloração,  
descoloração, permanente e desfrisagem; 
 

- Aplicar cabeleiras postiços e  
proceder ao corte da barba com navalha. 

- Proceder ao embelezamento 
 de unhas; 
 

- Executar cuidados estéticos 
 de limpeza e nutrição da pele; 
 

- Realizar massagem das  
mãos e dos pés; 
 

- Proceder a cuidados estéticos dos pelos 
 em salões de cabeleireiro. 

 

ENTRADA 

9.º ANO 
 

        QUALIFICAÇÃO   ESTÁGIO EM CONTEXTO TRABALHO 

3. º ANO 

300h 300h 

2. º ANO 1. º ANO 

 

TÉCNICO/A DE  
SOLDADURA 

TÉCNICO/A DE DESENHO DE  
MOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO  

ESTETICISTA 

NÍVEL IV 

- Planear e executar o trabalho  
de soldadura; 

 
 

- Efetuar a escolha dos processos,  
equipamentos e materiais de adição  
a utilizar; 

 
 

 - Realizar as atividades respeitado as  
normas de segurança, higiene e saúde  
no trabalho, bem como de  
proteção do ambiente.  

- Elaborar desenhos técnicos de mobiliá-
rio e de construções em madeira; 
 

- Preparar estruturas e equipamentos em 
madeira, a partir de desenhos globais e 
peças modelo;  
 

- Utilizando meios informáticos, seguindo 
as indicações do/a designer e formular as 
especificações que garantem a sua  
exequibilidade de construção técnica.  

- Executar os cuidados estéticos,  
tendo em conta as normas de ambiente,  
segurança e saúde; 
 

 - Proceder à identificação do estado da 
pele, das unhas e do pelo;  
 

- Realizar tratamentos integrais ou parciais 
de rosto e/ou corpo utilizando, para o efei-
to, os processos manuais, mecânicos 
e produtos cosméticos adequados. 

- Proceder à análise do projeto, do caderno  
de encargos e do plano de trabalhos  
de uma obra; 
 

- Colaborar na determinação da sequência  
das diversas fases de construção, assim 
 como na sua orçamentação; 
 

-Dominar as técnicas e procedimentos, 
bem como das normas de segurança e  
higiene;  

- Orientar a execução dos trabalhos. 

- Orientar, organizar e executar tarefas  
relativas à instalação e manutenção de  
jardins e espaços verdes; 
 

- Respeitar as normas de segurança,  

higiene e saúde no trabalho agrícola  

e de proteção do ambiente.  

- Efetuar a instalação, manutenção,   
reparação e adaptação de equipamentos  
diversos, nas áreas de eletricidade e  
eletrónica, controlo automático, robótica  
e mecânica; 
 

- Assegurar a otimização do  funcionamento 
dos equipamentos, respeitando as normas  
de segurança de pessoas e equipamentos.  

- Proceder à execução do serviço  
de limpeza; 
 
 

 - Efetuar arrumação e decoração  
dos quartos, anda-
res e zonas comuns;  
 
 

- Realizar serviços de lavandaria/
rouparia da unidade hoteleira.  

 

 

SAÍDA 

12.º ANO 

TÉCNICO/A DE OBRA/ 
CONDUTOR/A DE OBRA 

TÉCNICO/A DE JARDINAGEM 
 E ESPAÇOS VERDES 

TÉCNICO/A DE  MECATRÓNICA 

 ESTÁGIO EM CONTEXTO TRABALHO 

2. º ANO 1. º ANO 
SAÍDA 

9.º ANO 


