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Curriculum Vitae
Informação pessoal
Apelido - Nome
Morada
Telemóvel
Correio eletrónico
Nacionalidade
Data de nascimento
Sexo

Emprego pretendido /
Área de competência

Tavares Martins, Pedro José
Rua 11, N.º 802,1.º Andar, Espinho - Aveiro, Portugal.
910 461 314
pedromartin80@gmail.com
Portuguesa
05 / 04 / 1980
Masculino

* Desenhador de Construção civil
* Técnico de obra (Diretor de obra)
* Gestor de obra, incluindo gestão e certificação da remoção e armazenamento de materiais
perigosos (Amianto)

Experiência profissional
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais Actividades e
responsabilidades

Nome e endereço do empregador
Tipo de empresa ou sector

Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e endereço do empregador
Tipo de empresa ou sector
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Desde Novembro 2013 - 2017
Diretor de obra
Direção e Coordenação de Obra, com competências para fiscalização de trabalhos afetos a outras
obras que não façam parte da direção de obra ao qual estaria inserido. Elaboração de caderno de
encargos e memória discretiva, mapa de quantidades, relatórios técnicos com base nas patologias
que se venham a detetar em obra, e solucionar os problemas para eliminar ou diminuir o problema.
Diogo Tavares Martins, Unip, Lda – Albergaria-A-Velha
Construção Civil e Obras Públicas

Desde Novembro 2006 Desenhador de Construção Civil
Desenhar projetos de arquitetura com recurso a croquis de apresentação com base nas ideias do
cliente, complementando no final dos projetos as vistas através das isométricas na perspetiva 3D
nas telas finais da obra como ficará na realidade no terreno, elaboração de caderno de encargos e
memória discretiva, mapa de quantidades, relatórios técnicos com base nas patologias que se
venham a detetar em obra, para assim se poder solucionar os problemas, eliminar ou resolver da
melhor maneira como manda as boas praticas da construção.
Riscos * Atelier de Arquitetura – Salreu - Cumpri estágio.
Gabinete de Arquitetura e Engenharia
Para qualquer informação adicional: http://europass.cedefop.eu.int
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Formação académica e
profissional
Datas
Designação do certificado ou diploma
atribuído
Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Datas
Designação do certificado ou diploma
atribuído
Nome e tipo da organização de
ensino ou formação

1997 – 2006
Técnico de Obra (Diretor de obra) – Técnico desenhador de construção civil
CICCOPN – Centro Industrial Construção Civil Obras Públicas do Norte (Escola Técnica) – Maia
(Porto)
10/02/2011
12ºano Cientifico Natural
ESE – Escola Secundária de Estarreja Estarreja

Aptidões e competências
pessoais
Língua materna

Português

Outras línguas
Compreender

Auto-avaliação
Nível europeu

(*)

Espanhol
Ingles

Aptidões e competências sociais

Aptidões e competências técnicas

Outras aptidões e competências

Carta (s) de condução

Informação adicional
Disponibilidade
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Compreensão oral

Falar

Leitura

Interacção oral

Escrever
Produção oral

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Médio

Médio

Médio

Médio

Médio

- Bom relacionamento inter-pessoal
- Boa capacidade de socialização
- Boa interacção com os clientes
- Resolução de problemas e reclamações
- Boa direcção de gestão com o pessoal face aos trabalhos
- Conhecimentos de informática na óptica do utilizador de Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) e Microsoft Project.
- Conhecimentos no programa de Autocad, Photoshop,
- Facilidade de utilização da Internet

- Conhecimentos na organização de eventos.
- Prática de equitação, corrida, ténis, artes marciais, futebol, squash ball, Patis, andebol, natação.
Carta de condução de veículos ligeiros de passageiros, veículos pesados com reboque e semi
reboques, moto pesada, com conhecimentos e muita experiência em manobrar máquinas pesadas
como; retro escavadoras, giratórias, mini retroescavadoras e outros equipamentos pesados.

Imediata.
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