Curriculum Vitae

INFORMAÇÃO PESSOAL

Álvaro Ferreira
Rua da Nória, nº 5, 1ºDT, 5200-231, Mogadouro, Portugal
914363569
alvaroferreira@ua.pt
www.aspferreira.pt
Sexo Masculino | Data de nascimento 09/12/1985 | Nacionalidade Indique a nacionalidade

Indiferente
Experiência em:
POSTO DE TRABALHO A QUE
SE CANDIDATA
PROFISSÃO
EMPREGO PRETENDIDO
ESTUDOS A QUE SE
CANDIDATA

Técnico de Informática
Técnico de Desenvolvimentos de Produtos de Multimédia
Revendedor de Produtos de Informática
Assistente de Produtos de Informática
Vendedor de Telecomunicações
Web design
Instalação e manutenção de equipamentos de telecomunicações e
informáticos
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Álvaro Ferreira

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(1/9/2013 – 31/8/2014)

Programador
Câmara Municipal de Mogadouro
Largo do Convento
5200-244 Mogadouro
Telefone: (+351) 279 340 100
Local de Trabalho: Câmara Municipal de Mogadouro
▪ Desenvolvimento de aplicativo em C++
▪ Desenvolvimento de aplicativo de monitorização de luzes remoto
▪ Desenvolvimento de aplicação de monitorização de consumos em tempo real

Tipo de empresa ou sector de actividade Função Publica
(1/1/2008 – 31/8/2010)

Gerente / Logistico
Somitel, S.A
Rua das Olaias, Lte 78
Parque Industrial
3090-380 Figueira da Foz
Portugal
Telefone: +351 233 402 250
▪ Gerente / Responsável de loja
▪ Reposição de stocks
▪ Responsável por encomendas
▪ Serviço pós venda a clientes
▪ Venda de produtos e serviços
▪ Ajustamento de Pacotes empresariais e novos contratos.
▪ Venda de serviços fixos e Moveis a particulares e PME (Clix, Home, Kanguru)

Tipo de empresa ou sector de actividade Comercialização de Bens e serviços de Telecomunicações
(1/1/2007 – 31/12/2007)

Caixeiro de Terceira
Papelaria,
Estrada Nacional 109 Edifício Atlantic Park, Pardala-São João
3880 SÃO JOÃO OVAR
Local de trabalho: Edifício Atlantic Park Ovar
Venda de material de escritório e escolar.
▪ Reposição de stocks
▪ Encomendas a clientes.
▪ Venda de serviços (Como carimbos, assistência técnica informática)
▪ Manutenção e boa apresentação de loja.
▪ Elaboração de montras e elaboração de publicidade de produtos expostos na mesma

Tipo de empresa ou sector de actividade Revenda de material de escritório a particulares e PME.
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(1/1/2006 – 31/12/2006)

Álvaro Ferreira

Caixeiro de Terceira
Radio Popular,
Estrada Nacional 109 Edifício Atlantic Park, Pardala-São João
3880 SÃO JOÃO OVAR
Telefone: +351 233 402 250
Local de trabalho: Edifício Atlantic Park Ovar
Venda de material de escritório e escolar.
▪ Reposição de stocks
▪ Encomendas a clientes.
▪ Venda de serviços (Como carimbos, assistência técnica informática)
▪ Manutenção e boa apresentação de loja.
▪ Elaboração de montras e elaboração de publicidade de produtos expostos na mesma

Tipo de empresa ou sector de actividade Revenda de material de escritório a particulares e PME.
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Álvaro Ferreira

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
(1/9/2010 – 31/6/2013)

Licenciado em Novas Tecnologias da Comunicação

Nível do Quadro
Europeu de
Qualificações
NIVEL: 6

Universidade de Aveiro, Portugal
Os licenciados em NTC pela Universidade de Aveiro estão habilitados a desempenhar funções
nos seguintes contextos:
Organizações e instituições privadas e públicas, de todos os sectores de atividade, que
desenvolvam, produzam, incorporem, comercializem ou utilizem produtos e aplicações
multimédia, baseados em Internet ou em suportes off-line, para aplicação em problemas de
comunicação humana e/ou organizacional.
Exemplos:
Empresas que utilizem soluções de comunicação suportada em Internet para operar sistemas
de comércio eletrónico;
Empresas que utilizem soluções de interação via Internet com clientes e fornecedores;
Empresas que utilizem soluções de formação de tipo eLearning; organismos da administração
central ou local que utilizem a Internet para interagir com os cidadãos;
Empresas de audiovisuais;
Empresas produtoras de televisão, cinema, vídeo e áudio digitais.
Integração em equipas de conceção, desenvolvimento, implementação, consultoria,
comercialização, avaliação ou distribuição de produtos e aplicações multimédia baseados em
Internet ou em suportes off-line.
Exemplos:
Empresas de conceção e desenvolvimento de sítios web;
Empresas de consultoria na área dos serviços baseados em Internet;
Empresas que comercializem ferramentas informáticas para desenvolvimento e gestão de
conteúdos multimédia.
▪ Operação, gestão e manutenção de sistemas, produtos e aplicações de comunicação multimédia.
Exemplos: empresas que desenvolvam e comercializem soluções para comunicações móveis;
empresas de gestão de serviços baseados na Internet (sistemas de informação geográfica, correio
eletrónico, portais de serviços).
Media de Curso: 14 Valo
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2005 – 2006

Técnico de desenvolvimento de produtos multimédia

Álvaro Ferreira

Nível do Quadro
Europeu de
Qualificações
NIVEL: 5

Centro Profissional de Rio Meão, Santa Maria da Feira, Portugal
▪ Competências:
> Proceder à conceção técnica e ao planeamento de projetos de sistemas e produtos multimédia,
com vista à criação de soluções de informação e comunicação;
> Aplicar as ferramentas e tecnologias standard de criação de componentes multimédia;
> Conceber e executar écrans em 2D e 3D utilizando ferramentas informáticas;
> Digitalizar e tratar sons, imagens e vídeos utilizando programas específicos;
> Programar aplicações multimédia utilizando ferramentas de autor;
> Integrar componentes multimédia previamente concebidos.
> Desenvolver aplicações multimédia para a internet;
> Descrever e aplicar as estratégias e objetivos de marketing digital.
Media de Curso: 15 Valores
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2003 – 2005

Técnico de informática

Álvaro Ferreira

Nível do Quadro
Europeu de
Qualificações
NIVEL: 4

Centro Profissional de Rio Meão, Santa Maria da Feira, Portugal
▪ Competências:
1. Participar da construção de sistemas a partir de uma documentação
previamente elaborada pelo Analista de Sistemas podendo, inclusive,
contribuir na conceção e no desenho do mesmo.
2. Planejar, criar, implantar e dar manutenção em páginas Web estáticas e
dinâmicas.
3. Elaborar manuais de instalação e operação de programas para computador.
4. Elaborar listas para compra de equipamentos e suprimentos de Informática.
5. Dar suporte ao usuário, implantando aplicativos e utilitários, tirando dúvidas
e orientando os usuários.
6. Instalar, operar e dar manutenção em redes locais de computadores de
pequeno e médio porte.
7. Montar um computador pessoal, instalando e configurando todos os
componentes de software e hardware;
8. Lecionar cursos de aplicativos e sistemas operacionais a pessoas
interessadas em operar o computador;
9. Ajudar na integração do computador com a Internet e os seus serviços
.
Media de Curso: 13 Valores
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Álvaro Ferreira

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna
Outras línguas

Inglês

Portuguesa

COMPREENDER

FALAR

ESCREVER

Compreensão oral

Leitura

Interacção oral

Produção oral

Bom (B1)

Bom (B1)

Bom (B2)

Razoável / Bom
(A2)

Razoável / Bom
(A1)

Níveis: A1/2: Utilizador básico - B1/2 utilizador independente - C1/2: utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas

Competências de comunicação

Competências de organização

Competências técnicas
Competências informáticas

Outras competências

Carta de Condução

Boa capacidade de comunicação adquiridas através da experiência profissional enquanto profissional
e aprofundamento das mesma quando estudante
Boa capacidade de liderança
Sentido de organização (experiência em logística);
Bom domínio na implementação de processos de controlo da qualidade
Domínio do software OfficeTM (Word, Excel, PowerPoint, Access, Front Page, Outlook);
Conhecimentos Avançados das aplicações gráficas (Adobe Photoshop, Adobe Premier Pró,
ilustrattor).
Domínio de Ferramentas tais como: (Visual Basic, Dreamweaver, Flash, Fireworks, javascript, PHP,
Mysql)
Instalação de equipamento de telecomunicações tais como instalação de pacotes de serviços por
parte de operadoras,
Instalação de antenas
Instalação de STB(boxes)
Cabelagem em infraestruturas.
Instalação de antenas wifi
Categoria B, A1

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Freelancer - Web design
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