
 

Angelino Walter Quissua de Campos 
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    2830-275 Barreiro

 00351964312115     angelino_campos_80@hotmail.com   
 

                                                                                             
                                                                                            

Assunto: Candidatura Espontânea

Exmo. Senhores, 

Gostaria de apresentar a minha candidatura para uma eventual colaboração na vossa empresa, de 

acordo com as minhas habilitações, por isso venho por esta carta expressar o meu profundo desejo. 

Decido candidatar-me pelo nome honroso que tem a vossa organização e saber que a mesma me 

proporcionará o ambiente ideal porque sou alguém que busca o sucesso e estou disposto a mostrar todo 

o meu potencial para ajudar os clientes, vendo que será proveitoso para o meu crescimento e também 

para a vossa organização.

Finalizei a licenciatura em engenharia civil, da qual está a ser muito proveitoso pelo facto de ser muito 

prático, tenho a plena certeza que lhes poderei ser útil nas tarefas que me possam vir a atribuir, devido a 

minha capacidade de resposta, planeamento e organização e criatividade. Tenho grande vontade de 

aprender e de implementar os conhecimentos que adquiri, sou muito exigente comigo próprio e procuro 

dar sempre o meu melhor em qualquer actividade que me proponham fazer. 

Junto anexo também o meu curriculum apresentando melhor a minha formação escolar e as minhas 

competências. 

 Apreciaria muito que me dispensasse alguns minutos do seu tempo para aprofundar melhor as razões da 

minha candidatura. 

Na esperança que V. Exa irá atender o meu pedido queira aceitar os meus melhores cumprimentos. 

 

Barreiro, 20 de Dezembro de 15 de 2015  

 

Angelino Walter Quissua de Campos
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Dados pessoais: 
 
     Nome: Angelino Walter Quissua Campos 
    Morada: Rua Armindo de Almeida Lote 18 -6c Barreiro, 2830-275 Barreiro  
    Contacto telefónico:00351964312115  
    E-mail: angelino_campos_80@hotmail.com 
     Nacionalidade: Angolano  
     Naturalidade: (Angolana)  
     Data de nascimento: (12/08/1988) 
 Idade: 27 
 Estado civil: Solteiro 
 
 

Objetivo:  
 

Engenheiro Civil, Contabilidade, Gestão, Economia. 

 

Perfil Profissional: 

Elevada competência em diversas áreas da matemática incluindo gestão e análise financeira, 
competências em cálculo de estabilidade de estruturas, estudo de comportamento térmico e acústico, 
projeto de via de comunicação rodoviária, planeamento e gestão de obra de construção e ações de 
controlo na construção civil. Programação em Excel e utilização da ferramenta Autocad, e SAP2000. 

 
 
Formação académica: 
 

2007 - 2010  Curso técnico de Engenharia de construção Civil, Escola  

                                          Secundária dos Casquilhos. 
 

2011 - 2014   Licenciatura em Engenharia Civil, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, media 12  

              valores               
 
 
Experiencia profissional: 
 

2009 - 2010    Estágio Curricular na Câmara Municipal do Barreiro – Departamento de engenharia.      
 
 
2011 - 2013   Construção civil, empregado por familiares – Orçamentista.  
   

  
 2014 - 2015    Estágio profissional na PT (Portugal Telecom) – Apoio Técnico Empresarial. 
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Competências pessoais: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Observações: 
 

 Curso do Microsoft Office. 

Língua materna Português 

Outras línguas 
 

COMPREENDER FALAR ESCREVER 

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral  

Inglês B2 B2 B1 B1 B1 

Competências de comunicação Excelente capacidade de comunicação devido a interacção com os colegas em 
elaboração e discussão de trabalhos de grupo durante a formação superior, também 
devido a participação activa em aulas. 

Competências de organização Boa capacidade de coordenação e de liderança adquirida durante a formação superior. 

Grande capacidade de planear caminhos a seguir para ir de encontro ao cumprimento dos 
objectivos estabelecidos. 

Competências relacionadas com 
o trabalho 

Excelente domínio do processo de planeamento adquirido na frequência de unidades 
curriculares como Gestão de Análise financeira e Gestão de Obras. 

Boa capacidade de efectuar cálculos relativos a estabilidade de estruturas, em mão e em 
softwares como SAP200. 

Excelente capacidade de criar e inovar. 

Competências informáticas Bom domínio das ferramentas do MS Office (Word, folha de cálculo do Excel, PowerPoint). 

Competência em SAP e Autocad. 

Outras competências Excelente capacidade de resolver conflitos e de organização. 

Boa capacidade de interpretação do que me é pedido, adquirido aquando da elaboração 
de portfólios individuais em várias unidades curriculares. 

  


