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(Área de Formação n.º 815 – Cuidados de Beleza) 
 
 

Descrição da Formação: 

É um curso de formação de cariz fortemente prático com o qual o formando poderá praticar e adquirir 
conhecimentos básicos de como utilizar os produtos e técnicas básicas de embelezamento de mãos com recurso à 
técnica de gel e técnicas de verniz gel, de forte crescimento e procura para fortalecer outras formações já 
adquiridas ou como início à área de embelezamento e cuidados e beleza.  

Carga Horária: 30 Horas                   

Duração:  8 dias   

Data limite de matrícula:   Até 10 dias uteis antes da data anunciada do início do curso 

Pré-requisitos de frequência: 

- Preferencialmente com formação ou experiência da área dos cuidados de manicura e pedicura; 
- Escolaridade mínima de acordo com a data de nascimento da/o candidato/a; 
- Idade igual ou superior a 18 anos; 
- cumprir com os pontos das “Competências de Entrada”; 

Competências de Entrada: 

 Apetência e gosto na área de cuidados pessoais e beleza, domínio e jeito artístico para área da criação e 
embelezamento; 

 Apetência em adquirir competências básicas no embelezamento de unhas por recurso a gel e verniz gel; Gosto 
em ter formação no âmbito e para a aquisição e/ou enriquecimento de competências profissional e pessoal; 

 Trazer convidadas para serem modelos nas sessões práticas de formação (mínimo de 4 pessoas de cada vez). 

Destinatário /  
População Alvo:  

 Ativo empregado que pretende formação para situação de aperfeiçoamento, reciclagem e atualização de 
conhecimento. 

 Pessoas que estando a trabalhar na área não têm qualquer formação ou certificado de formação profissional; 

 Jovens ou Adulto à procura de conhecimentos básicos em cuidados de estética e de manicura e pedicura ou à 
procura de 1º emprego que lhes confira bases e capacidade de executar tarefas básicas de cuidados de beleza. 

 Ativos empregados ou desempregados, que pretendam desenvolver competências básicas e profissionais na 
área dos cuidados de beleza com domínio de âmbito das noções básicas de estética e noções básicas da 
manicura e da pedicura. 

Organização: Formação presencial, formação ação, fortemente prática.  

Modalidade da formação: formação qualificação inicial. 

Local da formação: 
Em vários concelhos da ilha da Madeira:  Câmara de Lobos;  Ribeira Brava;  Calheta;   Santa Cruz;   Machico e 
Funchal 
Estas turmas terão inicio condicionado ao número minimo de 8 inscrições. 

Formas de matrícula 
 (contrato de ensino): 

 Através do preenchimento pessoal da Ficha de Pré-inscrição – online; 

 Com o preenchimento pessoal da Ficha de Matricula – enviado por e-mail ou na secretaria da QUALIFICAR, no 
Funchal; 

 Sendo a inscrição considerada definitiva após assinatura de contrato de ensino e comprovado a realização de 
pagamento da matrícula. 
 

Documentos para Matrícula: 
cópia do Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão  
+ cópia do cartão de contribuinte  
+ Certificado de Habilitações  
+ 1 foto tipo B.I.   
+ Preencher assinar a Ficha de Inscrição  
+ Pagamento da inscrição/matricula 
 

Requisitos de frequência  
para a formação: 

 Possuir os pré-requisitos enquadrar-se no público-alvo e nas competências de entrada previstas; 

 Preencher e entregar a Ficha de Matrícula e a documentação necessária à formalização da mesma; 

 Realizado o pagamento da taxa de matrícula. 

 
 
Certificação 
&  
Certificado: 

A QUALIFICAR F.P. – Formação Profissional, Educação e Serviços, Lda é uma Entidade Formadora Certificada pelo 
Instituto para a Qualificação – I.P. – RAM (antiga Direção Regional de Qualificação Profissional (D.R.Q.P.)) tutela da 
Secretaria Regional da Educação (S.R.E.). Processo n.º 21. - Entidade credenciada pelo Sistema Nacional de 
Qualificações (SNQ), seguindo os referenciais no Catalogo Nacional de Qualificações (CNQ), da Agência Nacional a 
Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEF). 
- O Certificado é emitido gratuitamente no fim da formação nos termos do disposto na Portaria n.º 474/2010 de 8 
de Julho publicada no Diário da República nº 131. 
 

Objetivos Gerais: 
 

 Conhecer os diferentes tipos de técnicas estéticas específicas de unhas (unhas de gel: extensão da unha com tip e 
com moldes; aplicação de verniz gel). 

 Mencionar a sequência da aplicação dos diferentes tipos de técnicas estéticas específicas de unhas: Unhas de Gel 
e aplicação do Verniz Gel. 
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RESERVE JÁ O SEU LUGAR,  
FAÇA JÁ A INSCRIÇÃO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdo  
Programáticos  
da formação: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CARGA 
HORÁRIA 

 Definição de unhas artificiais 
 O gel, cuidados a ter, vantagens e desvantagens e responsabilidade da cliente... 
 Materiais e Equipamentos a utilizar 
 Produtos utilizados na realização da unha de gel 
 Organização da mesa de trabalho 
 Higienização e organização do espaço e materiais 

 
 
 

2 h 

 Aplicação do verniz gel 4 h 

 Remendo da unha com fibra de seda ou de vidro 
 Construção da unha de gel com Tips 
 Pintura Francesa e de cor com gel 
 Construção da unha de gel com moldes 
 Pintura francesa e de cor com gel 

 
 

16 h 

 Manutenção da unha de gel 
 Remoção total do gel 

4 h 

 Art-Nail: utilização dos pincéis, desenhos, purpurinas, flores secas, pérolas, 
brilhantes, caviares, veludo, estampagens, piercings...etc. 

4 h 

 Avaliação 1 h 

TOTAL: 30 HORAS 
 

 
Material de formação  
 (Kit incluido) 

 A formação profissional com acesso e uso nas aulas de kits para cada formado. 

 Pasta do formando  

 KIT Profissional básico de Utencilios para pratica de Unhas de Gel e Verniz Gel. 

 
 

 
Outros beneficios: 
 

 Formação ministrada por uma Entidade Certificada pelo I.Q., IP-RAM. 
 Programa atual e ajustado ao mercado de trabalho. 
 Acompanhamento por equipa técnica local e formadores especializados. 
 Acesso a Bolsa de Emprego da QUALIFICAR (mediante aprovação).  
 Benefícios Fiscais - com isenção da taxa de IVA, de acordo com o código em vigor. 
 Benefícios Fiscais - quando investimentos em Educação e Formação são dedutíveis à coleta de 30 % das despesas suportadas, de acordo com a 

legislação em vigor do código do IRS e IRC.  
 

De acordo com a Regulamentação em vigor do Código do Trabalho (Lei nº 55/2014, de 25 de Agosto, sétima alteração ao código, aprovado pela Lei nº 
7/2009, de 12 de Fevereiro, Subsecção II - Formação Profissional), o empregador deve proporcionar aos trabalhadores ações de formação profissional 
adequadas à sua qualificação e assegurar um número mínimo de 35 horas anuais de formação por trabalhador, formação que deve ser ministrada 
entidade formadora acreditada.(certificada). 
 


