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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   

 

 

 

1 nov 16–Presente Técnico Superior 

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - Comissão Europeia - MTSSS, Lisboa (Portugal) 

  

Recursos Humanos. Gestão e organização dos processos individuais dos trabalhadores. 

Elaboração de regulamentos e circulares internas relativas aos RH. 

Elaborar e implementar os planos de formação. 

Promover e acompanhar o processo de avaliação de desempenho dos colaboradores. 

Participação na elaboração dos relatórios anuais de execução do PO. Elaboração das atas das 
Reuniões da Comissão de Acompanhamento.  

Avaliação dos programas de Politicas Públicas – Participação na elaboração do Plano de 

Avaliação. 

PO ISE. Monitorização, implementação e atualização do Plano de Avaliação do PO ISE. Gestão das 
avaliações previstas no Plano de Avaliação em conformidade com as disposições europeias e 
nacionais aplicáveis. Participação em reuniões em representação da Autoridade de Gestão 

Elaboração dos relatórios anuais de execução do PO. 

Membro da Rede de Monitorização e Avaliação do PT2020. 

Elaboração, Implementação e Gestão do Plano de Responsabilidade Social PO ISE e PO 
APMC. 

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 
processo de natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam e preparam a decisão. 

Elaboração autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de 
atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. 

Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando 

opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores. 

29 jul 14–9 dez 14 Diretora Técnica - IPSS 

Associação de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes, Lisboa (Portugal) 

 

Funções de direção do estabelecimento, coordenar e supervisionar todo o pessoal. 

Elaboração, execução e avaliação dos planos de prestação de cuidados aos idosos.  

Planificar e coordenar as atividades sociais, culturais e ocupacionais dos idosos.  

Promover reuniões de trabalho com o pessoal.  

Promoção das ações de formação.  

Gerir os recursos humanos, contratações.  

Elaboração dos mapas de escalas, férias e folgas do pessoal. 
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10 out 11–1 set 12 Docente - Ensino Superior 

Instituto Piaget - Campus Universitário Santo André, Vila Nova de Santo André (Portugal)  

 
Funções de proporcionar ao discente uma visão da Epistemologia no seu conjunto e salientar as 
especificidades de cada uma das Ciências assim como conhecer as linhas gerais do pensamento 

contemporâneo e o estado atual do Mundo. 

1 set 08–21 jun 13 Técnica Superior - RVCC 

Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém (Portugal)  

 
Funções de informar, aconselhar e acompanhar os candidatos à certificação de competências na 
definição do seu percurso de Reconhecimento e Validação de Competências. Orientar o processo de 
reconhecimento e validação de competências adquiridas, apoiar os candidatos na apresentação de 

candidatura ao processo de validação.  

Identificar as necessidades de formação e incentivar o desenvolvimento das competências pessoais, 
profissionais e sociais dos candidatos, interpretar os referenciais de competências e procurar as suas 
relações internas, trabalhar em colaboração com o Júri de Validação. Diagnóstico e encaminhamento 

dos adultos para as diversas ofertas formativas.  

Utilização da plataforma SIGO. Serviços administrativos, gestão de arquivo, elaboração de relatórios 
e mapas mensais. 

27 set 10–12 mar 12 Coordenadora de Formação 

Engiárea - Formação e Consultodoria, Lda, Lisboa (Portugal)  

 
Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos, coordenar a 

equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo. 

Assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre 
estes e a entidade formadora e a direção do Estabelecimento Prisional. Orientação para a elaboração 
do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Serviço administrativo, elaboração de relatórios, 

elaboração de mapas de pessoal e de pagamentos. Gestão de stocks e economato. 

Estabelecimento Prisional do Pinheiro da Cruz – Grândola. 

26 mai 06–31 ago 08 Profissional de RVCC 

IEFP - CNO Centro de Formação Profissional de Aljustrel e de Santiago do Cacém, Aljustrel / 
Santiago do Cacém (Portugal)  

 
Funções de informar, aconselhar e acompanhar os candidatos à certificação de competências na 
definição do seu percurso de Reconhecimento e Validação de Competências. Orientar o processo de 
reconhecimento e validação de competências adquiridas, apoiar os candidatos na apresentação de 
candidatura ao processo de validação. 

Identificar as necessidades de formação e incentivar o desenvolvimento das competências pessoais, 
profissionais e sociais dos candidatos, interpretar os referenciais de competências e procurar as suas 
relações internas, trabalhar em colaboração com o Júri de Validação. Diagnóstico e encaminhamento 
dos adultos para as diversas ofertas formativas. Utilização da plataforma SIGO.  

Serviços administrativos, gestão de arquivo, elaboração de relatórios e mapas mensais. 

23 mar 06–22 jun 11 Coordenadora/Mediadora Formação 

IEFP - Centro de Formação Aljustrel e Santiago do Cacém  

Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos, coordenar a 
equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo. Assegurar a articulação entre a equipa 
técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a entidade formadora. 
Orientação para a elaboração do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. Serviço administrativo, 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO   

 

 

elaboração de relatórios, elaboração de mapas de pessoal e de pagamentos 

18 mai 05–12 mar 12 Formadora - EFA B2/B3/NS 

IEFP - Centro de Formação Profissional, Aljustrel /Santiago do Cacém (Portugal)  

 
Ações EFA nos domínios - Cidadania e Empregabilidade; Reconhecimento e Validação de 
Competências; Aprender com Autonomia; PRA - Elaboração do Portefólio Reflexivo de 

Aprendizagens 

26 jul 05–6 mai 06 Formação - Ação Social / Geriatria 

IEFP - Centro de Formação Profissional Aljustrel / Santiago do Cacém, Aljustrel / Santiago do Cacém 
(Portugal)  

Áreas profissionalizantes de Geriatria e Apoio à Família e à Comunidade Trabalho desenvolvido nos 
seguintes Lares - Lar de Santa Maria – Santiago do Cacém, Lar da Casa de Povo de Melides, Lar 
Pratts – Sines. Acompanhamento dos formandos em estágios e práticas em contexto de trabalho. 

1 mai 04–1 mar 05 Técnica de Recursos Humanos 

Berryport, Lda., São Teotónio (Portugal)  

 
Serviços de Recrutamento, elaboração de contratos e documentos de contratação (Segurança 
Social, Idict, cadastros, mapas de férias, processamento de salários); Informatização da área do 
pessoal através do sistema PHC. Serviços administrativos, contabilidade geral, gestão de stocks e de 

economato, fornecedores, faturação e clientes.  

1 jun 88–1 set 02 Analista Informático Programador I 

Somincor - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, Castro Verde (Portugal)  

 
Com funções de responsabilidade pela manutenção e organização das bases de dados dos serviços 
de Gestão de Stocks e Compras, Manutenção e Recursos Humanos. HP –MM – HP MNT - 

Formadora de utilizadores nestas áreas. Análise e Programação de User Exit´s (programas à 
medida) para novas funcionalidades dos programas utilizados. Apoio aos utilizadores dos sistemas - 
"end-users". Tratamento de dados e elaboração de relatórios para os departamentos de Gestão de 
Stocks e Compras, Contabilidade e Manutenção Mina/Lavaria. Tratamento dos dados com vista a fins 
estatísticos e de gestão. Experiência na utilização – SAP / R3 - MP - Administração de pessoal TM - 

Administração de tempos - PY - Calculo das folhas de pagamento - AO - Administração 
organizacional. PM – manutenção - MM- material management - SD - Vendas 
 

(interrupção de 26 de Agosto a 10 Dezembro 1990) 

1 set 11–Presente Programa de Doutoramento em Sociologia ( a decorrer) - 3º ano Nível 8 QRQ 

Universidade de Évora, Évora (Portugal)  

 
Programa de Doutoramento em Sociologia destina-se a desenvolver competências, aptidões e o 
domínio de métodos avançados de investigação na área científica da Sociologia. 

Qualificação para a docência e pesquisa em Sociologia. 

O trabalho-tese em desenvolvimento, é um estudo de caso e tem como temática "As Politicas 
Públicas de Desenvolvimento Regional". 

1 set 07–3 dez 10 Mestrado em Serviço Social Nível 7 QRQ 



 

17/8/17   © União Europeia, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu   Página 4 / 11  

 

 

 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS   

 

 

 

Universidade Lusíada, Lisboa (Portugal)  

 

Qualificação para a docência e pesquisa em Serviço Social;  

Formação específica nos domínios da teoria e conhecimento em serviço social, do debate ético-
deontológico, das questões sociais emergentes, das políticas sociais e das estratégias de intervenção 
em serviço social.  

Trabalho de mestrado "Integração laboral e social dos adultos no domínio das políticas públicas: os 
benefícios da formação EFA no concelho de Santiago do Cacém. 

1 set 07–18 mai 09 Pós-Graduação em Serviço Social Nível 6 QRQ 

ISSSL - Instituto de Serviço Social de Lisboa, Lisboa (Portugal)  

 
Desenvolvimento do Pensamento e da Teoria em Serviço Social. 

Métodos e Técnicas de Investigações. 

Problemáticas e Práticas em Serviço Social. 

Politica social. 

Questões de Ética na Sociedade Contemporânea e Serviço Social. 

Concepção, Gestão e Avaliação de Projectos Sociais. 

Serviço Social e Sociedade. 

1 set 02–22 nov 05 Licenciatura em Ciências Sociais Nível 6 QRQ 

Universidade Aberta, Lisboa (Portugal)  

 

Trabalho técnico e de coordenação em estruturas e projectos de Serviço Social à escala psicossocial, 
grupal, organizacional e comunitária. 

Trabalho técnico e de coordenação em organizações de política e acção social públicas, do Terceiro 
Sector e privadas, particularmente nas áreas do apoio à família, deficiência, saúde mental, reinserção 
social, promoção da saúde, inclusão social, emprego e formação profissional e educação 

intercultural. 

Trabalho técnico e de coordenação que exija conhecimentos qualificados em programas de melhoria 
da qualidade de vida das populações e de educação para a cidadania. 

Língua materna português 

  

Outras línguas COMPREENDER FALAR ESCREVER 

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral  

inglês B2 C1 B1 B1 B2 

 Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas  
 

Competências de comunicação Boas competências a nível de comunicação escrita e oral, decorrentes do desenvolvimento de 
actividades profissionais e académicas nomeadamente, elaboração de artigos científicos, elaboração 
de atas, comunicações em seminários e acções de sensibilização.  

Competências de organização Dinamização e coordenação de equipas, aptidão para trabalhar debaixo de pressão, adaptabilidade à 
mudança. 

http://europass.cedefop.europa.eu/pt/resources/european-language-levels-cefr
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ANEXOS   

 

Experiência em elaboração e gestão de projectos. 

Grande capacidade de organização. 

Elevado nível de responsabilidade, facilidade em trabalhar em equipa e facilidade de aprendizagem 
de novas matérias. 

 
 

Competências relacionadas com 
o trabalho 

Decorrente das experiências profissionais, foram desenvolvidas competências tais como; 
planeamento e estruturação de projetos, definição de prioridades, iniciativa e autonomia, orientação 
para resultados, orientação para o serviço público, trabalho em equipa e em cooperação, 
relacionamento interpessoal, liderança e coordenação de equipas e de projetos, mediação de 
conflitos, controlo e gestão do stress. 

Competência digital AUTOAVALIAÇÃO 

Processamento 
de informação 

Comunicação 
Criação de 
conteúdos 

Segurança 
Resolução de 

problemas 

 
Utilizador 

independente 
Utilizador 

independente 
Utilizador 

independente 
Utilizador 

independente 
Utilizador 

independente 

 
Competências digitais - Grelha de auto-avaliação  

 ECDL - Carta Europeia de Condução em Informática  

 ▪ anexo.pdf  

http://europass.cedefop.europa.eu/pt/resources/digital-competences
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