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Julho foi o mês da Estética no Colégio Tecx. E neste mês tão
especial, cheio de promoções e condições de pagamento
especiais, nós preparamos uma edição voltada para essa
profissão que está em alta no mercado de trabalho.
Já se perguntou o que faz um Técnico em Estética? Onde um
Técnico em Estética pode atuar? Ou como funciona um Curso
Técnico em Estética? Essas e outras perguntas serão
respondidas nas próximas páginas desta edição do
Newsletter Tecx.
Então não vamos perder mais tempo! Se ajeite e prepare-se
para conhecer mais o universo da Estética.
Boa leitura!
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profissional que conhece diferentes
tipos de pele e sabe aplicar as
principais técnicas para tratar
cabelos, corpo e rosto.

O que faz um Técnico
em Estética?
Por Vinicius Silva

Técnico em Estética. A profissão que está em
alta no mercado vem atraindo muitas pessoas
que querem alcançar a independência
financeira e ter a possibilidade de abrir seu
próprio negócio. E no Brasil o mercado de
beleza
e
estética
oferece
muitas
oportunidades, principalmente porque os
brasileiros se preocupam cada vez mais com o
autocuidado e a vaidade pessoal.
E com a crescente procura por tratamentos de
beleza, trabalhar nesse ramo se torna uma
opção segura em relação ao emprego e à
renda, além da possibilidade de construir uma
carreira de sucesso na área. Mas você já se
perguntou o que faz um Técnico em Estética?
O Técnico em Estética está apto a realizar
diversos tratamentos de beleza. É o
profissional responsável não só por operar
equipamentos na realização de procedimentos
estéticos, mas também por aplicar massagens
e outros procedimentos. É o profissional que
conhece diferentes tipos de pele e sabe aplicar

Ele é responsável por garantir que
os procedimentos realizados sejam
feitos com segurança, visando
preservar a integridade de quem
está passando por ele. Por isso
esse profissional precisa entender
as necessidades de cada cliente,
indicando o procedimento mais
adequado e fazendo a aplicação de
forma eficaz.
Isso requer um conhecimento
profundo
sobre
produtos
cosméticos e todas as tecnologias
da área. Conhecimento esse que é
adquirido por meio de um curso
profissionalizante
que
visa
capacitar o profissional para atuar
de forma prática e eficiente no dia a
dia.

Onde o Técnico em
Estética Trabalha?
Por Vinicius Silva

Em todo o Brasil, o mercado de Estética é gigantesco e
oferece grandes oportunidades até nas menores
cidades.
São diversas possibilidades de empregos. Os técnicos
podem atuar em clínicas, salões de beleza, academias,
hotéis e resorts ou SPAs.
Oura grande vantagem da profissão é a possibilidade de
empreendedorismo, que é forte no setor. Muitos
profissionais da área conseguem realizar o sonho de
abrir o próprio salão ou clínica.
Porém, se por um lado a profissão de Técnico em
Estética oferece muitas oportunidades de trabalho, por
outra a área ainda carece profissionais qualificados,
especialmente no ramo da cosmetologia, intervenções e
disfunções estéticas. Ou, para quem quer abrir o próprio
negócio, conhecimentos sobre gestão, administração e
contabilidade.
São nesses casos que uma capacitação profissional de
qualidade pode fazer a diferença na vida do
profissional.Vamos então conhecer em detalhe o Curso
Técnico em estética? Continue a leitura e descubra como
funciona o curso e onde você pode estudar.

Como Funciona o Curso
Técnico em Estética?
Por Vinicius Silva

O mercado de Estética já é competitivo e a tendência é
que ele se torne ainda mais nos próximos anos. Segundo
o jornal Forbes, O Brasil é o quarto maior mercado de
beleza e cuidados pessoais do mundo, atrás apenas de
EUA, China e Japão. Esses fatores impulsionam a
demanda por profissionais formados na área de
estética. E neste cenário vai sair na frente aquele que
tiver o certificado do curso Técnico em Estética.
Voltado para alunos que já têm o certificado de
conclusão do ensino médio ou ainda estão cursando
essa etapa, o curso técnico em Estética tem duração de
um ano e meio, aproximadamente, e é uma formação
profissional de nível médio.
Durante esse período, o aluno estudará diferentes
conteúdos que permitam a sua capacitação como
anatomia e fisiologia, estética corporal e facial, nutrição
estética, terapias complementares, entre outros.
O curso técnico em estética busca habilitar o aluno para
atuar profissionalmente como esteticista, realizando
procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares,
avaliando corretamente as condições da pele e com
conhecimento amplo sobre as tecnologias e os produtos
cosméticos mais adequados para cada caso.
O Técnico em Estética também tem aulas que visam
ensinar sobre a anatomia e fisiologia humana,
cosmetologia aplicada, microbiologia, imunologia e até
mesmo primeiros socorros. Como o mercado da beleza
está em constante evolução, tanto em técnicas e
procedimentos quanto nos equipamentos a serem
utilizados, o curso também aborda a tecnologia no
universo da estética.

Que minhas
mãos sejam
instrumentos
para levar
beleza e
autoestima a
cada uma de
vocês!
-AUTOR DESCONHECIDO.

Onde fazer o curso
Técnico em Estética?
Por Vinicius Silva

Se você está procurando um lugar ideal
para fazer o curso Técnico em Estética,
saiba que o Colégio Tecx oferece esse
curso bem no Centro de Guarulhos.
No Colégio Tecx, você conta com uma
grade curricular, completa, que envolve
desde procedimentos estéticos até
empreendedorismo aplicado a estética.
O ambiente de ensino também é
importante. Para as aulas práticas o curso
conta com um laboratório estruturado e
equipado para que os alunos tenham a
vivência
real
dos
procedimentos,
adquirindo experiência ainda durante o
curso.
Tudo isso, unido a um grupo docente que
conhecem o mercado de trabalho, prepara
o aluno para dar o pontapé inicial em
direção a uma carreira de sucesso.

aluno para dar o pontapé inicial em
direção a uma carreira de sucesso.
Se você quer saber mais a respeito do
curso Técnico em Estética na Tecx, entre
em contato pelo WhatsApp (11) 989261984.
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