
 
 CURSOS CAPACITAÇÃO

PROFISSIONAL

· Cabeleireiro 
· Barbeiro 

· Penteado 
· Costura Sob Medida 
· Modelista de Roupas 

· Reparo e Customização de Roupas 
· Faça e Venda 

· Auxiliar de Cozinha 
· Confeitaria e Panificação Básicas 

· Informática Aplicada ao Mercado de
Trabalho 

· Técnicas Administrativas 
· Cuidador de Idosos 

· Auxiliar de Desenvolvimento Infantil  
· Auxiliar de Farmácia
· Instalador Elétrico 

· Web Designer 
 
 



 
 
 

Objetivo:
 

Formação completa para atuar como
Cabeleireiro(a) profissional.

Conteúdos: 
 

Estudo dos cabelos; coloração e
descoloração; corte feminino. Carga
Horária de 200h.

Público alvo:  
 

Pessoas com idade mínima de 18 anos e
com Ensino Fundamental. Para
moradores de Paraisópolis ou entorno. 

Dias do Curso: 2ª a 5ª feira
Horário: 18h às 21h

CABELEIREIRO



 
 
 

Objetivo:

Adquirir conhecimentos e técnicas relativas
ao profissional de Barbeiro.

Conteúdos:

Cuidados pessoais; harmonia estética;
técnicas de corte; barba, designer de
sobrancelhas, repasse e acabamento. Carga
Horária 82h.

Público alvo: 

Pessoas com idade mínima de 18 anos e
com Ensino Fundamental. Para moradores
de Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 3ª e 5ª feira
Horário: 8h às 12h 

BARBEIRO



 
Objetivo: 

 
 Adquirir habilidades técnicas para realizar
penteados.

Conteúdos: 

Penteado afro; rabo de cavalo; coques;
tranças; penteados clássicos. Carga Horária
30h.

Público alvo: 

Pessoas com idade mínima de 18 anos e
com Ensino Fundamental. 
É preciso já ter feito o curso de Cabeleireiro
ou ter conhecimentos na área. Para
moradores de Paraisópolis ou entorno. 

Dias do Curso: 6ª feira
Horário: 9h às 12h

PENTEADO



Objetivo: 

Habilitar o(a) aluno(a) à construção de
moldes, corte e confecção de peças de
vestuário.

Conteúdos: 

Operações básicas de matemática; máquina
de costura; construção de moldes e costura
de peças. Metodologia e Certificado do
SENAI. Carga Horária 160h.

Público alvo:  
 

Pessoas com idade mínima de 18 anos e
com Ensino Fundamental. Para moradores
de Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 2ª, 4ª e 6ª feira
Horário: 18:00 às 21:30

COSTURA SOB
MEDIDAS



Objetivo: 
 

Habilitar o(a) aluno(a) para a modelagem
de confecções de peças do vestuário,
pelo conhecimento da planta da roupa e
mapeamento da anatomia do corpo.

Conteúdos: 
 

Diagramação de moldes, tipos de
tecidos, blusa, camisa, calça e saia, moda
íntima, moda praia, moda infantil.
Metodologia e Certificado do SENAI.
Carga Horária 160h.

Público alvo:  
 

Pessoas com idade mínima de 18 anos e
com Ensino Fundamental. Para
moradores de Paraisópolis ou entorno. 
É preciso já ter feito o curso de Corte e
Costura ou ter conhecimentos na área.

Dias do Curso: 3ª e 5ª das 18h às 21h30 e
aos sábados das 08:00 às 11h30.

 

MODELISTA DE
ROUPAS



Objetivo: 

Preparar o(a) aluno(a) na área de serviços
em consertos, ajustes e pequenas reformas
em diversos tipos de peças do vestuário.

Conteúdos:

Máquina de costura; customizar blusa, saia,
vestido, calça; diversos ajustes. Metodologia
e Certificado do SENAI. Carga Horária 40h.

Público alvo:  

Pessoas com idade mínima de 18 anos e
com Ensino Fundamental. Para moradores
de Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 4ª e 6ª feira
Horário: 13:00 às 17:00

 

CUSTOMIZAÇÃO E
REFORMA DE ROUPAS



 
Objetivos: 

Adquirir noções da área da gastronomia, com
foco em produções em grande escala, que têm
facilidade no armazenamento e potencial de
venda, com rápido retorno financeiro.

 
Conteúdos:

 
Bolos, docinhos, salgadinhos fritos e assados,
doces no palito, no pote, taça, banhados,
gelinho, cachorro quente, hambúrguer, petit
four, produtos sem glúten e integrais. Carga
Horária 70h.

Público alvo:  
 

Pessoas com idade mínima de 16 anos e com
Ensino Fundamental. Para moradores de
Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 5ª feira
Horário: 13:00 às 16:30

FAÇA E VENDA



Objetivo: 
 
 

Adquirir noções básicas da área, manuseio de
ingredientes, utensílios e equipamentos,
compreensão e aplicação de técnicas iniciais
para ingressar no trabalho na cozinha.

 
Conteúdos: 

 
Caldos e molhos base, carnes, aves, peixes,
frutos do mar, acompanhamentos, pasta fresca,
risoto e empratamento. Carga Horária 70h.

Público alvo:  
 

Pessoas com idade mínima de 16 anos e com
Ensino Fundamental. Para moradores de
Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 3ª e 4ª feira
Horário: 13:00 às 16:30

 

AUXILIAR DE COZINHA 



Objetivo: 

Adquirir noções básicas da área, manuseio de
ingredientes, utensílios e equipamentos,
compreensão e aplicação de técnicas iniciais
para ingressar na atividade de confeitaria.

Conteúdos: 

Massas base de bolos, tortas, biscoitos,
cremes base para recheio e cobertura, pães,
massa folhada, noções de chocolate e
caramelo, decoração e empratamento. Carga
Horária 70h.

Público alvo:  
 

Pessoas com idade mínima de 16 anos e com
Ensino Fundamental. Para moradores de
Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 3ª e 4ª feira ou 5ª e 6ª feira 
Horário: 8:00 às 11:30

CONFEITARIA E
PANIFICAÇÃO BÁSICA



 
Objetivo: 

 
Adquirir conhecimentos relacionados à
informática aplicada ao mercado de trabalho
e expandir as experiências nos principais
softwares utilizados atualmente.

Conteúdos:
 

Atendimento ao Cliente; Sistema Windows;
Pacote Office; Banco de Dados; Internet;
Redes Sociais no mundo corporativo; Arquivo
e computação nas nuvens; Comunicação
Digital. Metodologia e Certificado da Escola
Técnica do Hospital Albert Einstein. Carga
Horária 99h.

Público alvo:  
 

Pessoas com idade mínima de 18 anos e com
Ensino Médio Completo. Para moradores de
Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 2ª, 4ª e 6ª ou 3ª e 5ª feira
Horário: 18:00 às 21:00

INFORMÁTICA APLICADA AO
MERCADO DE TRABALHO 



Objetivo: 

Capacitar profissionais para atuar em diversos
setores de uma organização com qualidade e
excelência.

Conteúdos: 

Organograma e composição empresarial;
Administração financeira e contabilidade;
Gestão de pessoas; Comunicação empresarial;
Informática aplicada; Técnicas de
atendimento e relacionamento com o cliente;
Empreendedorismo; Noções de marketing;
Noções de logística e administração de
materiais. Metodologia e Certificado da Escola
Técnica do Hospital Albert Einstein. Carga
Horária 102h.

 
Público alvo:  

 
Pessoas com idade mínima de 18 anos e com
Ensino Médio Completo. Para moradores de
Paraisópolis ou entorno.

 Dias do Curso: 2ª, 4ª e 6ª feira
Horário: 14:00 às 17:00 ou 18:00 às 21:00

TÉCNICAS
ADMINISTRATIVAS 



 
Objetivo:

 
Adquirir conhecimentos relacionados ao
atendimento ao paciente geriátrico, saber
reconhecer as características do
envelhecimento e atuar de forma humanizada
no cuidado.

Conteúdos: 
 

Atendimento ao Cliente; Noções de
Microbiologia; Saúde do Idoso; O papel do
Cuidador; Higiene; Alimentação; Alterações
comportamentais e psicológicas do idoso.
Metodologia e Certificado da Escola Técnica do
Hospital Albert Einstein. Carga Horária 135h.

Público alvo:  
 

Pessoas com idade mínima de 18 anos e com
Ensino Médio Completo. Para moradores de
Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 2ª, 4ª e 6ª feira
Horário: 18:00 às 21:00

CUIDADOR DE
IDOSOS 



Objetivo: 
 

Oferecer informações necessárias para o
cuidar, visando aumentar a consciência
profissional, a humanização de seu trabalho e
ampliar a comunicação entre os pais e a
criança.

 
Conteúdos: 

 
Atendimento ao Cliente; Estatuto da Criança e
do Adolescente; Cuidados essenciais com o
bebê; Emergências Infantis; A importância do
brincar; Locais de atuação. Metodologia e
Certificado da Escola Técnica do Hospital
Albert Einstein. Carga Horária 102h.

Público alvo:  
 

Pessoas com idade mínima de 18 anos e com
Ensino Médio Completo. Para moradores de
Paraisópolis ou entorno.

Dia do Curso: 2ª, 4ª e 6ª feira
Horário: 8:00 às 11:00

AUXILIAR DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 



Objetivos:

Adquirir conhecimentos relacionados ao
serviço de armazenamento, dispensação e
controle de insumos farmacêuticos,
medicamentos e materiais hospitalares.

Conteúdos: 

Principais Grupos Farmacológicos, Farmácia
Hospitalar, Dispensação de medicamentos
pelo SUS, Logística e Controle de Estoque de
Medicamentos e Correlatos , Legislação na área
da farmácia, Segurança do Paciente ,
Orientações para o estágio, Estágio obrigatório
de 18h. Carga Horária 138h.

 
Público alvo:  

Pessoas com idade mínima de 18 anos e Ensino
Médio Completo Para moradores de
Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 2ª, 3ª e 5ª feira 18:00 às 21:00

AUXILIAR DE FARMÁCIA 



Objetivo: 

Desenvolvimento de páginas Web para Internet e
Intranet de acordo com a necessidade do cliente,
planejando e diagramando as páginas e utilizando
ferramentas gráficas para edição e otimização de
imagens.

Conteúdos: 

Fundamentos de Internet; Planejamento e
desenvolvimento de um site; Formatação de
páginas com estilo CSS; Criação de scripts de
automação de páginas WEB; Criação e edição de
imagens; Animações e Efeitos; Códigos do
Programa de edição HTML, CSS e JavaScript.
Metodologia e Certificado do SENAI. Carga Horária
160h.

 
Público alvo:  

Pessoas com idade mínima de 16 anos e com
Ensino Fundamental, comprovar conhecimentos e
experiências anteriores referentes à Informática
Básica adquiridos em outros cursos, no trabalho ou
em outros meios informais. Para moradores de
Paraisópolis ou entorno. 

Dias do Curso: 3ª a 6ª feira 08:00 às 12:00 ou 13:00 às
17:00 ou aos Sábados 08:00 às 17:00

WEB DESIGNER 



Objetivos:

 Executar trabalhos de montagem e manutenção
de instalações elétricas residenciais, públicas,
comerciais e industriais, interpretando desenhos
de plantas e projetos de instalação elétrica,
realizando levantamento de cargas, montagem
de quadro e distribuição de circuitos, instalação
de dispositivos, componentes e materiais, de
acordo com normas técnicas, ambientais, de
qualidade e de segurança e saúde no trabalho.

Conteúdos: 

Ferramentas e equipamentos para operações em
eletricidade; circuitos de corrente contínua; em
corrente alternada; sistemas de distribuição;
potência em corrente alternada;
dimensionamento de redes elétricas; operações
mecânicas. Metodologia e Certificado do SENAI.
Carga Horária 160h.

 
Público alvo:  

Pessoas com idade mínima de 18 anos e ter
concluído a 5ª série do Ensino Fundamental. Para
moradores de Paraisópolis ou entorno.

Dias do Curso: 3ª a 6ª feira 13:00 às 17:00 ou 18:00
às 22:00 ou as Sábados 08:00 às 17:00.

INSTALADOR  ELÉTRICO 



 
Preencha o formulário através do Link abaixo
até o dia 27/06/2021, para participar do
Processo Seletivo dos Cursos de Capacitação
Profissional. As entrevistas e os cursos terão
início a partir de Julho 2021.

Fiquem atentos ao e-mail que será enviado
com a data e hora da entrevista! 

Funcionários do Einstein não podem se
inscrever.

    Em casos de não recebimento do e-mail, até
o dia 30/06/2021 procure pessoalmente no
Centro de Capacitação Profissional.

Rua Ernest Renan 1059, ao lado do Shopping
Felissíma - Paraisópolis.



 
Preencham apenas          (UM)

dos formulários abaixo:

 
https://forms.office.com/r/K8Tzyj8Tr1

 
https://forms.office.com/r/JCawzafcAd

 
https://forms.office.com/r/eaUG0KVFeK

 
https://forms.office.com/r/i34A8Cgkc5

 
https://forms.office.com/r/SS1R17fL0r

(Esgotado)

https://forms.office.com/r/K8Tzyj8Tr1
https://forms.office.com/r/JCawzafcAd
https://forms.office.com/r/eaUG0KVFeK
https://forms.office.com/r/i34A8Cgkc5
https://forms.office.com/r/SS1R17fL0r

