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OBJETIVO 
 

Enquadrar me numa empresa de 
informática, cumprir prazos 
calendarizados, capaz de subir na 
carreira e ser autónomo. 

COMPETÊNCIAS 
 

- Reparação de equipamentos 
informáticos (hardware/software). 

- Administração de sistemas e 
serviços. 

- Projeção/criação de lojas online. 

- Conhecimento de html/php/java. 

- Edição de vídeo/fotografia 
(adobe/Final Cut Pro). 

- Atendimento ao cliente. 
 

 
EXPERIÊNCIA 

TÉCNICO / INFOTÁTIL 
/2020 a 2022 (com interrupções) 

Esta empresa foi a minha entidade de acolhimento em 2 estágios 
profissionais que realizei no âmbito de formações ao longo da minha 
vida escolar. Nesta loja realizei várias reparações de diferentes tipos de 
equipamentos, entre computadores, consolas, Tablet e telemóveis, 
realizei também tarefas de faturação como a venda, a criação e 
atualização de notas de reparação, a manutenção da loja online, como 
também ofereci o suporte ao cliente. 

VIGIA/GNR 
07/2022 a 10/2022 

Nesta empresa realizo uma vigilância em horários rotativos (diurnos ou 
noturnos). Neste emprego coloquei á prova vários pilares importantes 
para atingir as minhas metas profissionais e pessoais, entre as quais a 
paciência, a calma, destreza de identificar ocorrências, localizar-me e 
localizar incêndios. Tudo isto a meu ver é importante para esta 
oportunidade de emprego, pois é requerida de igual forma todos estes 
interesses, só que com objetivos diferentes.  

FORMAÇÃO ACADÉMICA 

12º- TÉCNICO DE MULTIMÉDIA 2020 
Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus 

Este curso conferiu-me o nível 4 de qualificação de técnico de 
multimédia do quadro nacional e europeu de qualificações, finalizando 
o mesmo com a classificação de 17 valores. 

TÉCNICO SUPERIOR PRFISSIONAL EM INFORMATICA 
2022 

IPB- Instituto Politécnico de Bragança 
Este curso conferiu-me o nível 5 de qualificação de técnico profissional 
de informática do quadro nacional e europeu de qualificações, 
finalizando o mesmo com a classificação de 16 valores (120ects). 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS 

2016 a 2019 – trabalhei como guitarrista no grupo Sol&Dó. 
2020 a 2022 – Estafeta na empresa UberEats. 
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