
CONDIÇÕES DE ACESSO CARGA HORÁRIA TOTAL SAÍDAS PROFISSIONAIS
Idade igual ou superior a 18 anos

DESCRIÇÃO INCLUI

Manuais de curso
Farda CEN
Utensílios de trabalho
Materiais e consumíveis
Produtos profissionais
Equipamentos 

ESTRUTURA CURRICULAR* CONDIÇÕES ECONÓMICAS

Cabelo e couro cabeludo
Diagnóstico e aconselhamento  (25 horas)

Cuidados e estética do cabelo de homem
Corte Masculino (50 horas)
Penteados masculinos (25 horas)
Descoloração e Coloração (50 horas)
Barba e bigode (50 hras)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Corte e Styling

 Tendência de moda (16 horas) Cartão de Cidadão
Boletim de Vacinas (Tétano em dia)
Certificado de Habilitações

OBSERVAÇÕES

Ser barbeiro é uma arte e está na moda. Há uma nova geração de 
barbeiros que acabam por ter um estilo próprio, desenvolvendo a sua 
atividade em novas barbearias com uma decoração de ar vintage. 

Ao corte clássico são agora acrescentados desenhos, riscos e traços, 
assim barbas para todos os gostos. 
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BARBEIRO
Curso certificado de formação de qualificação modular, desenvolvido a partir do referencial de formação da ANQEP – Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional (CNQ – Catálogo Nacional de Qualificações), dotando os formandos de competências para o exercício da
atividade de barbeiro.

Formação:   216 horas Empresário com espaço próprio
Gerente de cabeleireiro de homens
Profissional de barbeiro 
Formador
Assistente comercial de produtos profissionais

O formando não terá qualquer custo adicional, estando todos os 
materiais necessários para a formação, incluídos no valor do curso.

Este curso visa dotar o futuro profissional de competências para 
executar diferentes tipos de corte e coloração de cabelo de homem e 
barba, enquadrados em diferentes estilos.

Mensalidades

     CEN LISBOA
     213 958 860 | 932 487 209
     info.lx@cen.pt

                        CEN PORTO
                        225 366 238 | 933 728 803
                        info.pt@cen.pt

                                CEN FUNCHAL
                                291 234 124 | 932 482 530
                                info.fu@cen.pt

Bolsa

*de acordo com o referencial da ANQEP

Conheça as campanhas em vigor

Solicite informações ou marque  entrevista de forma a obter todas 
as informações


