QUALIFICAR
Formação, Educação, Consultoria e Serviços

Worshop

Técnica de Epilação a Linha
(threading)
Área de Formação n.º 815 – Cuidados de Beleza)

Descrição da Formação:

Carga Horária:
Dias e horário e datas:
Data limite:
Duração:
Pré-requisitos de
Frequência:
Modalidade:
Organização:
Local da formação:

Destinatário /
População Alvo:
(por ordem de prioridade)

Competências de
Entrada:
Documentos a
apresentar:
Certificação
&
Certificados:

Objetivos Gerais:

Workshop de formação de cariz fortemente prático com o qual o formando(a) poderá praticar e adquirir
conhecimentos de como utilizar a técnica de epilação a linha em diferentes partes do rosto.
Consiste em utilizar apenas um fio de algodão especial, para remover uma linha inteira de pelos de uma só
vez, resultando numa linha reta sem pelo, muito limpa e precisa. Sendo uma técnica muito suave e precisa,
sendo muito utilizada no rosto, em especial nas sobrancelhas, com excelentes resultados. Neste curso,
serão abordados conceitos teóricos sobre a origem do “Threading”, a constituição do pelo e os tipos e
formatos de sobrancelhas.
16 horas
A definir ........
(data de início previsto e condicionado ao preenchimento do número mínimo de inscritos)
Inscrições até 10 dias antes da data prevista para início.
4 dias de formação presencial fortemente prática.
Possuir a escolaridade mínima de acordo com a data de nascimento da/o candidato/a.
Idade igual ou superior a 18 anos.
Formação qualificação inicial.
Formação presencial e prática
FUNCHAL - Rua Dr. Fernão de Ornelas n.º 50 (sede da QUALIFICAR F.P.)
Ou em instalações de entidades parceiras em outros concelhos.
I. Profissionais com interesse em adquirir formação essencial e especializada, quer para seu enriquecimento
pessoal e/ou profissional trazendo mais-valia para no âmbito do embelezamento do rosto.
II. Pessoas que estando a trabalhar na área não têm qualquer formação. Interessados na promoção dos cuidados
de beleza, por razões de vocação ou para reforço de competências profissionais.
III. Ativo empregado que pretende formação para situação de aperfeiçoamento, reciclagem e atualização de
conhecimento.
Gosto em ter formação no âmbito no embelezamento e que queira um enriquecimento profissional e pessoal.
Apetência e gosto na área de cuidados de beleza. Apetência em adquirir competências básicas no
embelezamento facial com recurso a estudo do diferentes formatos de sobrancelhas.
Possibilidade de trazer convidadas – com pêlo - para serem modelos nas sessões práticas de formação.
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
A QUALIFICAR F.P. – Formação Profissional, Educação e Serviços, Lda é uma Entidade Formadora Certificada, desde
2010, pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, tutela da Secretaria Regional da Educação (SRE) desde 8 de fevereiro de
2016. Processo n.º 21.
- O Certificado Profissional da QUALIFICAR 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.







Conteúdo
Programáticos
da Formação:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Adequar as condições ambientais do local de trabalho à epilação com fio;
Aplicar o protocolo de instalação do cliente;
Identificar os tipos de sobrancelhas;
Reconhecer a importância da epilação com linha como técnica complementar;
Identificar e aplicar as técnicas de epilação com linha às diferentes partes do corpo.
Organização física do espaço de trabalho;
Protocolo de instalação do/a cliente;
Preparação da profissional para a atividade a efetuar;
Diferentes técnicas de epilação;
Procedimento para epilar as sobrancelhas;
Técnicas de epilação com fio em diferentes zonas.

Outros Benefícios:
 Curso ministrado 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).
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