ANEXO I

Referência: Processo Seletivo 001/2016
Monitor de trabalhos manuais da área da beleza- (Cabeleireiro, Manicure e
Pedicure; Depilação e Design de Sobrancelha, Auxiliar de Cabeleireiro e
Barbeiro)

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO
Desenvolve atividades relacionadas ao ensino profissionalizante (cursos
de qualificação profissional de curta e média duração), da área da beleza,
através de aulas teóricas e práticas para habilitação profissional nas área de
manicure e pedicure, cabeleireiro, depilação e design de sobrancelha.

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO CARGO


Elaborar o plano de curso;



Elaborar o planejamento de aulas teóricas e práticas;



Desenvolver material didático dos cursos;



Orientar e demonstrar como executar os trabalhos, manipulando os
equipamentos e materiais, através de aulas teóricas e práticas, para
assegurar o aprendizado ou para habilitá-los no desempenho de uma
ocupação;



Acompanha o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos através de
avaliações ou análises de trabalhos práticos, para avaliar seu
conhecimento;



Avalia o resultado da aprendizagem, aplicando métodos de aferição
adequados ao tipo de prática ocupacional, para verificar seu
aproveitamento;



Verifica os instrumentos e ferramentas a serem utilizados nas aulas,
solicitando a sua substituição ou manutenção, quando danificados, para
mantê-los em condições de uso;



Acompanha o trabalho de cada aluno, orientando o uso correto dos
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instrumentos, efetuando demonstrações práticas e operacionais, para
possibilitar a sua correta utilização e aprendizado;


planeja e organiza oficinas, de trabalhos práticos, visando à qualificação
profissional dos alunos;



executa tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Beleza é diferente de estética!
Beleza
. Administração de Salão de Beleza
. Cabeleireiro Assistente
. Coloração e Descoloração Parcial
. Cortes: cabelos femininos e masculinos
. Depilador
. Depilação
. Depilação com Linha
. Design de Sobrancelhas com Retirada de Pelos com Pinça e Correção com Hena
. Hair Stylist
. Make & Hair para Eventos e Festas
. Manicure e Pedicure
. Maquiador
. Maquiador Cênico
. Maquiagem para Imagem em Alta Definição
. Penteados
. Spa das Mãos e dos Pés
. Técnicas Básicas de Maquiagem na Produção Pessoal
. Técnicas de Manicure e Pedicure

Estética
. Drenagem Linfática Manual - método Vodder
. Massagem Estética Modeladora
. Tratamentos Estéticos Masculinos
. Técnicas Avançadas de Peelings
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