REFERENCIAL DE RVCC PROFISSIONAL
Área de educação e formação: 815 - Cuidados de Beleza
Qualificação: 815367 - Assistente de Cabeleireiro/a
Nível de Qualificação do QNQ: 2
Nível de Qualificação do QEQ: 2
Data de entrada em vigor do referencial de formação associado: 22 de maio de 2020

Unidades de Competência (UC) PRÉDEFINIDAS*
Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 1 - Executar a lavagem do cabelo
UFCD 10072 - Lavagem do cabelo
1.1 - Atende e instala
clientes para a
lavagem do cabelo.
1.2 - Seleciona os
produtos cosméticos
em função do
diagnóstico ao cabelo
e couro cabeludo.
1.3 - Lava o cabelo.

Receção do cliente e preparação para a lavagem (UFCD 10072); Comunicação com o cliente (UFCD 9104);
Relações Interpessoais (UFCD 9104); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065); Ambiente (UFCD
0349); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068);
A Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105)
Diagnóstico e aconselhamento (UFCD 10072); Riscos de utilização dos produtos selecionados (UFCD 10072);
Medidas de prevenção dos riscos associados à utilização dos produtos (UFCD 10072); Anatomia/fisiologia da pele,
couro cabeludo e cabelo (UFCD 10066); Avaliação tricológica (UFCD 10071); Alterações e anomalias do cabelo
(UFCD 10070); Classificação dos produtos cosméticos capilares (UFCD 10069); Tipos de cosméticos capilares
(UFCD 10069); Composição química e categorias de champôs (UFCD 10067).
Lavagem do cabelo  procedimentos (UFCD 10072);Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070); Riscos
ergonómicos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101).

4

4
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UC 2 - Executar massagem capilar
UFCD 10073 - Manobras de massagem capilar
2.1 - Organiza e
prepara o espaço
físico de trabalho para
as manobras de
massagem capilar
2.2 - Instala e prepara
clientes para a
massagem capilar
2.3 - Executa
massagens capilares

Organização do espaço físico de trabalho (UFCD 10073); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).
Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho (UFCD 10073); Comunicação com o cliente (UFCD 9104);
Relações Interpessoais (UFCD 9104); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065); Tipos de
cosméticos capilares (UFCD 10069); Cosmética aplicada ao tratamento das disfunções capilares (UFCD 10069); A
Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105)
Manobras de massagem capilar  quando realizar (UFCD 10073); Procedimentos de execução (UFCD 1073);
Anatomia/fisiologia da pele, couro cabeludo e cabelo (UFCD 10066); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Sistemas de
qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101).

4

4
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UC 3 - Executar a secagem do cabelo
UFCD 10074 - Secagem do cabelo
3.1 - Organiza e
prepara o local de
trabalho para a
secagem do cabelo.
3.2 - Prepara os
utensílios e os
materiais em função
da técnica de secagem
a executar.
3.3 - Instala e prepara
clientes para a
secagem do cabelo.

Organização física do espaço de trabalho (UFCD 10074); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).

4

Utensílios e equipamentos (UFCD 10074); Higienização e manutenção de equipamentos e utensílios (UFCD 10068);
Cosméticos (UFCD 10074), Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão
(UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD 0349)

4

Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho (UFCD 10074); Preparação do cliente para a secagem
(UFCD 10074); Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no
estabelecimento e direta (UFCD 9105); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065).
Técnicas básicas de secagem do cabelo (UFCD 10074); Secagem manual (Touching) (UFCD 10074); Cuidados
3.4 - Seca o cabelo
específicos com o cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD
por touching.
0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD
9101).
Técnicas básicas de secagem do cabelo (UFCD 10074); Secagem com rolos (MiseenPlis) (UFCD 10074); Miseen
3.5 - Seca o cabelo
plis de rolos procedimentos/técnicas (UFCD 10077); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070); Riscos
efetuando mise-en-plis
ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Sistemas de
de rolos.
qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101).
Técnicas básicas de secagem do cabelo (UFCD 10074); Brushing (UFCD 10074); Técnicas básicas de secagem do
cabelo em função do utensílio (UFCD 10076); Técnicas básicas de secagem do cabelo em função do efeito desejado
3.6 - Seca o cabelo
(UFCD 10076); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de
através de brushing.
incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas
de qualidade (UFCD 9101).
Técnicas básicas de secagem do cabelo (UFCD 10074); Secagem com difusor (UFCD 10074); Cuidados específicos
3.7 - Seca o cabelo
com o cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos
recorrendo a difusor.
elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101).
Técnicas básicas de secagem do cabelo (UFCD 10074); Secagem com prancha ou ferro (UFCD 10074); Cuidados
3.8 - Seca o cabelo
específicos com o cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD
com placas
0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD
modeladoras
9101).
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- Executar a présecagem do cabelo
UFCD 10075  Pré secagem do cabelo
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de rolos.

3.6 - Seca o cabelo
através de brushing.

3.7 - Seca o cabelo
recorrendo a difusor.
3.8 - Seca o cabelo
com placas
modeladoras

ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Sistemas de
qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101).
Técnicas básicas de secagem do cabelo (UFCD 10074); Brushing (UFCD 10074); Técnicas básicas de secagem do
cabelo em função do utensílio (UFCD 10076); Técnicas básicas de secagem do cabelo em função do efeito desejado
(UFCD 10076); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de
incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas
de qualidade (UFCD 9101).
Técnicas básicas de secagem do cabelo (UFCD 10074); Secagem com difusor (UFCD 10074); Cuidados específicos
com o cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos
elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101).
Técnicas básicas de secagem do cabelo (UFCD 10074); Secagem com prancha ou ferro (UFCD 10074); Cuidados
específicos com o cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD
0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD
9101).

5
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UC 4 - Executar a présecagem do cabelo
UFCD 10075  Pré secagem do cabelo
4.1 - Organiza e
prepara o local de
trabalho para a pré
secagem do cabelo.
4.2 - Prepara o
equipamento e o
material necessário
para a présecagem
do cabelo.
4.3 - Instala clientes
para a présecagem
do cabelo.
4.4  Executa a pré
secagem do cabelo.

Organização física do espaço de trabalho (UFCD 10075); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).

4

Preparação do equipamento e material (UFCD 10075); Higienização e manutenção de equipamentos e utensílios
(UFCD 10068); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349);
Riscos elétricos (UFCD 0349); Tipos de cosméticos capilares (UFCD 10069)

4

Protocolo de instalação do/a cliente (UFCD 10075); Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações
Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105); Ética e deontologia nos cuidados
do cabelo (UFCD 10065)
Aplicação de cosméticos pré secagem (UFCD 10075); Pré secagem (UFCD 10075); Cuidados específicos com o
cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos
elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101).

4

5

UC 5 - Executar a secagem do cabelo com escovas
UFCD 10076 - Secagem com escovas
5.1 - Organiza e
prepara o local de
trabalho para a
secagem do cabelo
com escovas
5.2 - Prepara os
utensílios e o
equipamento para a
secagem do cabelo
com escovas.
5.3 - Instala e prepara
clientes para a
secagem do cabelo
com escovas.
5.4 - Seca o cabelo
com escovas.

Organização física do espaço de trabalho (UFCD 10076); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).

4

Preparação de utensílios e do equipamento (UFCD 10076); Higienização e manutenção de equipamentos e
utensílios (UFCD 10068); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão
(UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Tipos de cosméticos capilares (UFCD 10069)

4

Instalação e preparação do cliente (UFCD 10076); Preparação do cliente para a secagem (UFCD 10074);
Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no estabelecimento e
direta (UFCD 9105); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065).

4

Técnicas básicas de secagem do cabelo (UFCD 10074); Técnicas básicas de secagem do cabelo em função do
efeito desejado (UFCD 10076); Técnicas básicas de secagem do cabelo em função do utensílio (UFCD 10076);
Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e
explosão (UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de
qualidade (UFCD 9101).

4

UC 6 - Executar mise-en-plis de rolos
UFCD 10077 - Mise-en-plis de rolos
6.1 - Organiza e
prepara o local de
trabalho para a miseen-plis de rolos.
6.2 - Prepara os
utensílios e os
equipamentos para a
execução da miseen
plis de rolos.
6.3 - Instala e prepara
clientes para a miseen-plis de rolos.
6.4 - Executa a miseen-plis de rolos

Organização física do espaço de trabalho (UFCD 10077); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).

4

Preparação de utensílios e do equipamento (UFCD 10077); Miseenplis utensílios (UFCD 10077); Higienização e
manutenção de equipamentos e utensílios (UFCD 10068); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD 0349).

4

Protocolo de instalação do cliente para a miseenplis (UFCD 10077); Comunicação com o cliente (UFCD 9104);
Relações Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105); Ética e deontologia nos
cuidados do cabelo (UFCD 10065); Tipos de cosméticos capilares (UFCD 10069)
Miseenplis de rolos procedimentos/técnicas (UFCD 10077); Produtos estruturantes (UFCD 10077); Cuidados
específicos com o cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD
0349); Riscos elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD
9101).

4

4

UC 7 - Aplicar coloração no cabelo
UFCD 10079  Noções de coloração e técnicas de aplicação
7.1 - Organiza e
prepara o local de
trabalho para a
coloração.
7.2 - Prepara os
utensílios e os
equipamentos para a
execução da
coloração.
7.3 - Instala e prepara
clientes para a
coloração

Preparação para a coloração  Organização do espaço de trabalho (UFCD 10079); Segurança, Higiene e saúde no
trabalho (UFCD 0349); Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068); Ambiente (UFCD 0349)

4

Preparação para a coloração (UFCD 10079); Higienização e manutenção de equipamentos e utensílios (UFCD
10068); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos
elétricos (UFCD 0349).

4

Preparação para a coloração  Instalação e preparação do cliente (UFCD 10079); Comunicação com o cliente (UFCD
9104); Relações Interpessoais (UFCD 9104); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065); Medidas
preventivas (UFCD 10079); A Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105)
Coloração – seleção da cor em função das características do cliente e do efeito pretendido (UFCD 10079);
7.4 - Seleciona e
Coloração – riscos para a saúde na aplicação de produtos químicos (UFCD 10079); Coloração – composição
aplica a coloração
química (UFCD 10079); Medidas preventivas (UFCD 10079); Tipos de coloração e suas características (UFCD
(permanente,
10079); Métodos de aplicação (UFCD 10079); Tipos de cosméticos capilares  Cosméticos usados em coloração e
semipermanente e
descoloração do cabelo (UFCD 10069); Cosmetologia capilar (UFCD 10069); Riscos químicos (UFCD 0349);
temporária)
Sistemas
de qualidade
e aplicabilidade
das normas de qualidade (UFCD 9101); Colorimetria capilar (UFCD 10078);
REFERENCIAL
DE RVCC
Profissional
| Assistente
de Cabeleireiro/a
Química orgânica (UFCD 10067); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070)
UC 8 - Aplicar descoloração no cabelo
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trabalho para a
coloração.
7.2 - Prepara os
utensílios e os
equipamentos para a
execução da
coloração.
7.3 - Instala e prepara
clientes para a
coloração
7.4 - Seleciona e
aplica a coloração
(permanente,
semipermanente e
temporária)

trabalho (UFCD 0349); Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068); Ambiente (UFCD 0349)

Preparação para a coloração (UFCD 10079); Higienização e manutenção de equipamentos e utensílios (UFCD
10068); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos
elétricos (UFCD 0349).
Preparação para a coloração  Instalação e preparação do cliente (UFCD 10079); Comunicação com o cliente (UFCD
9104); Relações Interpessoais (UFCD 9104); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065); Medidas
preventivas (UFCD 10079); A Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105)
Coloração – seleção da cor em função das características do cliente e do efeito pretendido (UFCD 10079);
Coloração – riscos para a saúde na aplicação de produtos químicos (UFCD 10079); Coloração – composição
química (UFCD 10079); Medidas preventivas (UFCD 10079); Tipos de coloração e suas características (UFCD
10079); Métodos de aplicação (UFCD 10079); Tipos de cosméticos capilares  Cosméticos usados em coloração e
descoloração do cabelo (UFCD 10069); Cosmetologia capilar (UFCD 10069); Riscos químicos (UFCD 0349);
Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101); Colorimetria capilar (UFCD 10078);
Química orgânica (UFCD 10067); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070)

4

4
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UC 8 - Aplicar descoloração no cabelo
UFCD 10080  Noções de descoloração e técnicas de aplicação
8.1 - Organiza e
prepara o local de
trabalho para a
descoloração.
8.2 - Prepara os
utensílios e os
equipamentos para a
descoloração
8.3 - Instala e prepara
clientes para a
descoloração.
8.4 - Aplica produtos
descolorantes em
função do diagnóstico
ao cabelo e couro
cabeludo.

Preparação do espaço de trabalho e instalação do cliente (UFCD 10080); Segurança, Higiene e saúde no trabalho
(UFCD 0349); Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068); Utensílios e produtos cosméticos 
descoloração (UFCD 10080); Ambiente (UFCD 0349);

4

Utensílios e produtos cosméticos (UFCD 10080); Higienização e manutenção de equipamentos e utensílios (UFCD
10068); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Ambiente (UFCD 0349); Riscos químicos (UFCD
0349);

4

Preparação do espaço de trabalho e instalação do cliente (UFCD 10080); Comunicação com o cliente (UFCD 9104);
Relações Interpessoais (UFCD 9104); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065); A Venda: no
estabelecimento e direta (UFCD 9105)
Descoloração riscos para a saúde e para o cabelo e couro cabeludo (UFCD 10080); Descoloração –
avaliação/diagnóstico ao estado do cabelo e couro cabeludo (UFCD 10080); Avaliação tricológica (UFCD 10071);
Descoloração processo (UFCD 10080); Riscos químicos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das
normas de qualidade (UFCD 9101); Química orgânica (UFCD 10067); Cosmetologia capilar (UFCD 10069), Cuidados
específicos com o cabelo (UFCD 10070).

4

4

UC 9 - Executar trabalhos técnicos de madeixas e nuances
UFCD 10081  Técnicas específicas de execução de madeixas e nuances
9.1 - Organiza e
prepara o local de
trabalho para a
execução de madeixas
e nuances.
9.2 - Prepara os
utensílios, materiais e
produtos cosméticos
para a descoloração e
ou coloração.
9.3 - Instala e prepara
clientes para a
execução de madeixas
e nuances
9.4 - Seleciona e
prepara os produtos
cosméticos para a
execução de madeixas
/nuances.
9.5 - Descolora
madeixas.
9.6 - Colora madeixas
e nuances.

Descoloração de madeixas  procedimentos (UFCD 10081); Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068);
Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349).

4

Organização do espaço físico (UFCD 10081); Preparação do produto/mistura (UFCD 10081); Ambiente (UFCD
0349); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Riscos químicos (UFCD 0349); Higienização e
manutenção  equipamentos e utensílios (UFCD 10068); Tipos de cosméticos capilares  Cosméticos usados em
coloração e descoloração do cabelo (UFCD 10069);

4

Protocolo de instalação e preparação do cliente e do material de trabalho (UFCD 10081); Segurança, Higiene e
saúde no trabalho (UFCD 0349); Desinfeção e esterilização de utensílios (UFCD 10068); Riscos químicos (UFCD
0349); Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068); Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações
Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105); Ética e deontologia nos cuidados
do cabelo (UFCD 10065).

4

Descoloração de madeixas  procedimentos (UFCD 10081); Ambiente (UFCD 0349); Segurança, Higiene e saúde no
trabalho (UFCD 0349); Riscos químicos (UFCD 0349); Coloração – composição química (UFCD 10079); Tipos de
coloração e suas características (UFCD 10079); Tipos de cosméticos capilares (UFCD 10069); Preparação dos
produtos cosméticos (UFCD 10069); Colorimetria capilar (10078)

4

Descoloração de madeixas  procedimentos (UFCD 10081); ; Descoloração processo (UFCD 10080); Riscos
químicos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101).
Técnicas de execução de madeixas e nuances (UFCD 10081); Tipos de coloração e suas características (UFCD
10079); Métodos de aplicação (UFCD 10079); Riscos químicos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade
das normas de qualidade (UFCD 9101).

4
4

UC 10 - Aplicar produtos de ondulação permanente
UFCD 10082  Introdução às técnicas de ondulação permanente e procedimentos de aplicação
10.1 - Organiza e
prepara o espaço de
trabalho para a
ondulação
permanente.
10.2 - Prepara os
utensílios, materiais e
produtos cosméticos
para a ondulação
permanente.
10.3 - Instala e
prepara clientes para
a ondulação
permanente.

Organização do espaço físico de trabalho (UFCD 10082); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068); Ambiente (UFCD 0349).

4

Utensílios e produtos de frisagem (UFCD 10082); Ambiente (UFCD 0349); Segurança, Higiene e saúde no trabalho
(UFCD 0349); Riscos químicos (UFCD 0349); Cosmetologia capilar (UFCD 10069); Ondulação permanente técnicas
para preparação  Produtos e utensílios (UFCD 10082), Higienização e manutenção de equipamentos e utensílios
(UFCD 10068); Química orgânica (UFCD 10067).

4

Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho (UFCD 10082); Ondulação permanente técnicas para
preparação  preparação do cliente (UFCD 10082); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065);
Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no estabelecimento e
direta (UFCD 9105)
Técnicas de ondulação permanente direta e indireta (UFCD 10082); Princípios da ondulação permanente ( UFCD
10.4 - Aplica os
10082); Ondulação permanente – técnicas para execução (UFCD 10082); Riscos químicos (UFCD 0349); Sistemas
produtos da ondulação
de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD
permanente.
10070)

4

5

UC 11 - Aplicar tratamentos capilares
UFCD 10083  Tratamentos capilares – técnicas de aplicação
11.1 - Organiza e
prepara o espaço de
Organização do espaço físico de trabalho (UFCD 10083); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
trabalho para a
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).
execução do
tratamento capilar
11.2 - Prepara os DE RVCC Profissional | Assistente de Cabeleireiro/a
REFERENCIAL
Utensílios e produtos cosméticos utilizados em tratamentos capilares (UFCD 10083); Finalidades do tratamento do
utensílios, materiais e
cabelo e do couro cabeludo (UFCD 10083); Ambiente (UFCD 0349); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD
produtos cosméticos
0349); Riscos químicos (UFCD 0349); Cosmetologia capilar (UFCD 10069); Higienização e manutenção de
para o tratamento

4
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a ondulação
permanente.

Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no estabelecimento e
direta (UFCD 9105)
Técnicas de ondulação permanente direta e indireta (UFCD 10082); Princípios da ondulação permanente ( UFCD
10.4 - Aplica os
10082); Ondulação permanente – técnicas para execução (UFCD 10082); Riscos químicos (UFCD 0349); Sistemas
produtos da ondulação
de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD
permanente.
10070)

5

UC 11 - Aplicar tratamentos capilares
UFCD 10083  Tratamentos capilares – técnicas de aplicação
11.1 - Organiza e
prepara o espaço de
trabalho para a
execução do
tratamento capilar
11.2 - Prepara os
utensílios, materiais e
produtos cosméticos
para o tratamento
capilar
11.3 - Instala e
prepara clientes para
o tratamento capilar.
11.4 - Aplica o
tratamento capilar.

Organização do espaço físico de trabalho (UFCD 10083); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).

4

Utensílios e produtos cosméticos utilizados em tratamentos capilares (UFCD 10083); Finalidades do tratamento do
cabelo e do couro cabeludo (UFCD 10083); Ambiente (UFCD 0349); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD
0349); Riscos químicos (UFCD 0349); Cosmetologia capilar (UFCD 10069); Higienização e manutenção de
equipamentos e utensílios (UFCD 10068).

4

Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho (UFCD 10083); Ética e deontologia nos cuidados do
cabelo (UFCD 10065); Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no
estabelecimento e direta (UFCD 9105)
Tratamentos capilares  etapas (UFCD 10083); Riscos químicos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e
aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101); Cosmetologia capilar (UFCD 10069); Cuidados específicos
com o cabelo (UFCD 10070)

4

5

UC 12 - Comunicar em língua Inglesa, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10084  Noções de língua inglesa – cuidados do cabelo
12.1 - Acolhe e instala
o cliente para o
serviço de
cabeleireiro,
Funcionamento da língua inglesa (UFCD 10084); Funções da linguagem (UFCD 10084).
comunicando em
língua inglesa, a nível
do utilizador
elementar.
12.2 - Executa os
trabalhos técnicos de
cabeleireiro utilizando
a língua inglesa, a
Funcionamento da língua inglesa (UFCD 10084); Funções da linguagem (UFCD 10084).
nível do utilizador
elementar, como via
de comunicação.
12.3 - Presta
informação e
aconselha o cliente
quanto à composição
e aplicação de
Funcionamento da língua inglesa (UFCD 10084); Funções da linguagem (UFCD 10084).
cosméticos utilizando a
língua inglesa, a nível
do comunicador
elementar.

3

3

3

UNIDADES DE COMPETÊNCIA (UC) DA BOLSA ***
 Deverão ser selecionadas 2 UC da área Bolsa Área A e 1 UC da área Bolsa Área B 

Área  Bolsa Área A
 Deverão ser selecionadas 2 UC 

Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 13 - Executar a secagem com modeladores de cabelo
UFCD 10085 - Secagem com modeladores de cabelo
13.1 - Organiza e
prepara o local de
trabalho para a
secagem do cabelo
com modeladores de
cabelo.
13.2 - Prepara os
utensílios e o
equipamento para a
secagem do cabelo
com modeladores de
cabelo.
13.3 - Instala e
prepara clientes para
a secagem do cabelo
com modeladores de
cabelo.

Organização física do espaço de trabalho (UFCD 10085); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).

4

Preparação de utensílios e do equipamento (UFCD 10085); Higienização e manutenção de equipamentos e utensílios
(UFCD 10068); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349);
Riscos elétricos (UFCD 0349).

4

Protocolo de instalação e preparação do cliente para a secagem (UFCD 10085); Cuidados e advertências na
utilização de modeladores de cabelo (UFCD 10085); Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações
Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105); Ética e deontologia nos cuidados do
cabelo (UFCD 10065).

4

Técnicas básicas de secagem do cabelo em função do utensílio (UFCD 10085); Técnicas básicas de secagem do
13.4 - Seca o cabelo
cabelo em função do efeito desejado (UFCD 10085); Cuidados específicos com o cabelo  Secagem do cabelo (UFCD
com modeladoresDE
de RVCC
10070);
Riscos ergonómicos
(UFCD
0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD
REFERENCIAL
Profissional
| Assistente
de Cabeleireiro/a
cabelo.
0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101); Tipos de cosméticos capilares
(UFCD 10069); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070).
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utensílios e o
equipamento para a
secagem do cabelo
com modeladores de
cabelo.
13.3 - Instala e
prepara clientes para
a secagem do cabelo
com modeladores de
cabelo.
13.4 - Seca o cabelo
com modeladores de
cabelo.

Preparação de utensílios e do equipamento (UFCD 10085); Higienização e manutenção de equipamentos e utensílios
(UFCD 10068); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349);
Riscos elétricos (UFCD 0349).

4

Protocolo de instalação e preparação do cliente para a secagem (UFCD 10085); Cuidados e advertências na
utilização de modeladores de cabelo (UFCD 10085); Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações
Interpessoais (UFCD 9104); A Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105); Ética e deontologia nos cuidados do
cabelo (UFCD 10065).

4

Técnicas básicas de secagem do cabelo em função do utensílio (UFCD 10085); Técnicas básicas de secagem do
cabelo em função do efeito desejado (UFCD 10085); Cuidados específicos com o cabelo  Secagem do cabelo (UFCD
10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos elétricos (UFCD
0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101); Tipos de cosméticos capilares
(UFCD 10069); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070).

4

UC 14 - Executar a secagem do cabelo com difusor
UFCD 10086 - Secagem com difusor
14.1 - Organiza e
prepara o local de
trabalho para a
secagem do cabelo
com difusor.
14.2 - Prepara os
utensílios e o
equipamento para a
secagem do cabelo
com difusor.
14.3 - Instala e
prepara clientes para
a secagem do cabelo
com difusor.
14.4 - Seca o cabelo
com difusor.

Organização física do espaço de trabalho (UFCD 10086); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).

4

Preparação de utensílios e do equipamento (UFCD 10086); Higienização e manutenção de equipamentos e utensílios
(UFCD 10068); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349);
Riscos elétricos (UFCD 0349).

4

Protocolo de instalação e preparação do cliente para a secagem (UFCD 10086); Cuidados e advertências na
utilização do difusor (UFCD 10086); Comunicação com o cliente (UFCD 9104); Relações Interpessoais (UFCD 9104);
A Venda: no estabelecimento e direta (UFCD 9105); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065).

4

Procedimentos na secagem do cabelo com difusor (UFCD 10086); Cuidados específicos com o cabelo  Secagem do
cabelo (UFCD 10070); Riscos ergonómicos (UFCD 0349); Riscos de incêndio e explosão (UFCD 0349); Riscos
elétricos (UFCD 0349); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101); Tipos de
cosméticos capilares (UFCD 10069); Cuidados específicos com o cabelo (UFCD 10070).

4

UC 15 - Executar tranças no cabelo
UFCD 10087  Noções de penteado – trançados
15.1 - Seleciona o
penteado trançado a
executar
15.2 - Executa a
trança

Conceitos básicos (UFCD 10087); Fatores que influenciam a execução de um penteado (UFCD 10087);

3

Técnicas de execução de trançados (UFCD 10087); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade
(UFCD 9101).

4

UC 16 - Executar a manutenção de postiços
UFCD 10088  Manutenção de postiços
16.1 - Organiza o
espaço de trabalho
para a manutenção
de postiços.
16.2 - Instala o cliente
e prepara o cabelo
para a manutenção
do postiço.
16.3  Procede à
manutenção de
perucas e postiços.

Organização do espaço físico de trabalho (UFCD 10088); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).

3

Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho (UFCD 10088); Comunicação com o cliente (UFCD 9104);
Relações Interpessoais (UFCD 9104); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065); A Venda: no
estabelecimento e direta (UFCD 9105);

3

Postiços  natureza (UFCD 10088), Postiços  tipos (UFCD 10088); Postiços capilares – manutenção (UFCD 10088);
Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD 9101); Tipos de cosméticos capilares (UFCD
10069)

4

UC 17 - Executar a manutenção de extensões de cabelo
UFCD 10089  Extensões de cabelo – cuidados básicos
17.1 - Organiza o
espaço de trabalho
para a execução e
manutenção de
extensões de cabelo.
17.2 - Instala o cliente
e prepara o cabelo
para a aplicação e
manutenção das
extensões de cabelo.
17.3  Procede à
manutenção e
tratamento de
extensões de cabelo.

Organização do espaço físico de trabalho (UFCD 10089); Segurança, Higiene e saúde no trabalho (UFCD 0349);
Higienização e manutenção do espaço (UFCD 10068).

3

Protocolo de instalação do cliente na bancada de trabalho (UFCD 10089); Comunicação com o cliente (UFCD 9104);
Relações Interpessoais (UFCD 9104); Ética e deontologia nos cuidados do cabelo (UFCD 10065); A Venda: no
estabelecimento e direta (UFCD 9105).

3

Extensões  natureza (UFCD 10089); Extensões – aplicação (noções básicas) (UFCD 10089); Extensões –
manutenção e tratamento (UFCD 10089); Sistemas de qualidade e aplicabilidade das normas de qualidade (UFCD
9101); Tipos de cosméticos capilares (UFCD 10069)

4

Área  Bolsa Área B
 Deverão ser selecionadas 1 UC 

Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 18 - Comunicar em língua francesa, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10090  Língua francesa  cuidados do cabelo
Funcionamento da língua francesa (UFCD 10090); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10090); Funções da
linguagem (UFCD 10090).
Funcionamento da língua francesa (UFCD 10090); Vocabulário
18.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10090); Funções da
francesa, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
REFERENCIAL DE RVCC Profissional | Assistente de Cabeleireiro/alinguagem (UFCD 10090).
18.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
Funcionamento da língua francesa (UFCD 10090); Vocabulário
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua francesa, a
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10090); Funções da
18.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua francesa, a nível do utilizador elementar.

3

3
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Tarefas

Conhecimentos e saberes sociais e relacionais

Ponderação**
(1 a 5)

UC 18 - Comunicar em língua francesa, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10090  Língua francesa  cuidados do cabelo
18.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua francesa, a nível do utilizador elementar.
18.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
francesa, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
18.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua francesa, a
nível do comunicador elementar.

Funcionamento da língua francesa (UFCD 10090); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10090); Funções da
linguagem (UFCD 10090).
Funcionamento da língua francesa (UFCD 10090); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10090); Funções da
linguagem (UFCD 10090).
Funcionamento da língua francesa (UFCD 10090); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10090); Funções da
linguagem (UFCD 10090).

3

3

3

UC 19 - Comunicar em língua italiana, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10091  Língua italiana – cuidados do cabelo
19.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua italiana, a nível do utilizador elementar.
19.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
italiana, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
19.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua italiana, a nível
do comunicador elementar.

Funcionamento da língua italiana (UFCD 10091); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10091); Funções da
linguagem (UFCD 10091).
Funcionamento da língua italiana (UFCD 10091); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10091); Funções da
linguagem (UFCD 10091).
Funcionamento da língua italiana (UFCD 10091); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10091); Funções da
linguagem (UFCD 10091).

3

3

3

UC 20 - Comunicar em língua alemã, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10092  Língua alemã - cuidados do cabelo
20.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua alemã, a nível do utilizador elementar.
20.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
alemã, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
20.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua alemã, a nível
do comunicador elementar.

Funcionamento da língua alemã (UFCD 10092); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10092); Funções da
linguagem (UFCD 10092).
Funcionamento da língua alemã (UFCD 10092); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10092); Funções da
linguagem (UFCD 10092).
Funcionamento da língua alemã (UFCD 10092); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10092); Funções da
linguagem (UFCD 10092).

3

3

3

UC 21 - Comunicar em língua espanhola, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10093  Língua espanhola  cuidados do cabelo
21.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua espanhola, a nível do utilizador elementar.
21.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
espanhola, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
21.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua espanhola, a
nível do comunicador elementar.

Funcionamento da língua espanhola (UFCD 10093); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10093); Funções da
linguagem (UFCD 10093).
Funcionamento da língua espanhola (UFCD 10093); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10093); Funções da
linguagem (UFCD 10093).
Funcionamento da língua espanhola (UFCD 10093); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10093); Funções da
linguagem (UFCD 10093).

3

3

3

UC 22 - Comunicar em língua holandesa, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10094  Língua holandesa  cuidados do cabelo
22.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua holandesa, a nível do utilizador elementar.
22.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
holandesa, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
22.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua holandesa, a
nível do comunicador elementar.

Funcionamento da língua holandesa (UFCD 10094); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10094); Funções da
linguagem (UFCD 10094).
Funcionamento da língua holandesa (UFCD 10094); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10094); Funções da
linguagem (UFCD 10094).
Funcionamento da língua holandesa (UFCD 10094); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10094); Funções da
linguagem (UFCD 10094).

3

3

3

UC 23 - Comunicar em língua finlandesa, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10095  Língua finlandesa  cuidados do cabelo
23.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua finlandesa, a nível do utilizador elementar.
23.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
finlandesa, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
23.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua finlandesa, a
nível do comunicador elementar.

Funcionamento da língua finlandesa (UFCD 10095); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10095); Funções da
linguagem (UFCD 10095).
Funcionamento da língua finlandesa (UFCD 10095); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10095); Funções da
linguagem (UFCD 10095).
Funcionamento da língua finlandesa (UFCD 10095); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10095); Funções da
linguagem (UFCD 10095).

3

3

3

UC 24 - Comunicar em língua norueguesa, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10096  Língua norueguesa  cuidados do cabelo
24.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua norueguesa, a nível do utilizador elementar.
24.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
norueguesa, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
24.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua norueguesa, a
nível do comunicador elementar.

Funcionamento da língua norueguesa (UFCD 10096); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10096); Funções da
linguagem (UFCD 10096).
Funcionamento da língua norueguesa (UFCD 10096); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10096); Funções da
linguagem (UFCD 10096).
Funcionamento da língua norueguesa (UFCD 10096); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10096); Funções da
linguagem (UFCD 10096).

3

3

3

UC 25 - Comunicar em língua sueca, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo

REFERENCIAL DE RVCC Profissional | Assistente
de10097
Cabeleireiro/a
UFCD
 Língua sueca  cuidados do cabelo
25.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,

Funcionamento da língua sueca (UFCD 10097); Vocabulário
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24.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua norueguesa, a nível do utilizador elementar.
24.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
norueguesa, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
24.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua norueguesa, a
nível do comunicador elementar.

Funcionamento da língua norueguesa (UFCD 10096); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10096); Funções da
linguagem (UFCD 10096).
Funcionamento da língua norueguesa (UFCD 10096); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10096); Funções da
linguagem (UFCD 10096).
Funcionamento da língua norueguesa (UFCD 10096); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10096); Funções da
linguagem (UFCD 10096).

3

3

3

UC 25 - Comunicar em língua sueca, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10097  Língua sueca  cuidados do cabelo
25.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua sueca, a nível do utilizador elementar.
25.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
sueca, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
25.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua sueca, a nível
do comunicador elementar.

Funcionamento da língua sueca (UFCD 10097); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10097); Funções da
linguagem (UFCD 10097).
Funcionamento da língua sueca (UFCD 10097); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10097); Funções da
linguagem (UFCD 10097).
Funcionamento da língua sueca (UFCD 10097); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10097); Funções da
linguagem (UFCD 10097).

3

3

3

UC 26 - Comunicar em língua chinesa, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10098  Língua chinesa  cuidados do cabelo
26.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua chinesa, a nível do utilizador elementar.
26.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
chinesa, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
26.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua chinesa, a
nível do comunicador elementar.

Funcionamento da língua chinesa (UFCD 10098); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10098); Funções da
linguagem (UFCD 10098).
Funcionamento da língua chinesa (UFCD 10098); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10098); Funções da
linguagem (UFCD 10098).
Funcionamento da língua chinesa (UFCD 10098); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10098); Funções da
linguagem (UFCD 10098).

3

3

3

UC 27 - Comunicar em língua russa, a nível do utilizador elementar, nos cuidados do cabelo
UFCD 10099  Língua russa  cuidados do cabelo
27.1  Acolhe e instala o cliente para o serviço de cabeleireiro,
comunicando em língua russa, a nível do utilizador elementar.
27.2  Executa os trabalhos técnicos de cabeleireiro utilizando a língua
russa, a nível do utilizador elementar, como via de comunicação.
27.3  Presta informação técnica e aconselha o cliente quanto à
composição e aplicação de cosméticos utilizando a língua russa, a nível
do comunicador elementar.

Funcionamento da língua russa (UFCD 10099); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10099); Funções da
linguagem (UFCD 10099).
Funcionamento da língua russa (UFCD 10099); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10099); Funções da
linguagem (UFCD 10099).
Funcionamento da língua russa (UFCD 10099); Vocabulário
técnico dos cuidados de beleza (UFCD 10099); Funções da
linguagem (UFCD 10099).

3

3

3

Notas:
* - Unidades elementares que integram a qualificação e, como tal, constituem unidades de validação e certificação obrigatórias.
**  A ponderação traduz o grau de importância de cada uma das tarefas no âmbito da UC respetiva. As tarefas com ponderação 5, consideradas fundamentais

e imprescindíveis no âmbito da UC, assumem um caráter eliminatório para a sua validação.
*** - Unidades opcionais que apesar de não constituirem o essencial da qualificação, são necessárias para perfazer a qualificação. Para a obtenção da
certificação é fixado um número de UC a selecionar da bolsa.
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