Curriculum Vitae
Nuno Filipe de Oliveira Cecília
967989276 | oliveiranuno5@gmail.com
Rua do Alfeirão 17-A, 7000 Évora
Évora | 2 de Julho de 1983
Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade de Évora, licenciatura complementada em conjunto com algumas
formações na área da Construção Civil.
As minhas características básicas: Dedicação ao trabalho, responsabilidade, adaptabilidade, dinâmico, capacidade de
liderança, bom relacionamento interpessoal e bom humor
Gostaria de numa entrevista pessoal, poder prestar outras informações que penso serem de mútuo interesse.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Carpinteiro de Cofragem – Alémobra - Engenharia e Construção SA, Rua Mármore 7005-421
Évora – 06/2002 a 12/2002


Iniciei esta função inicialmente como servente de carpinteiro, no decorrer da mesma experiencia
desempenhei funções de carpinteiro de cofragem, montagem de estruturas de madeira e metal como a
leitura em planta inerentes a sua construção.

Porta-Miras – Manuel Folgoa Ldª, Belas - Lisboa – 2002




Responsável pela montagem do material topográfico e marcação de pontos no terreno.
Obra de ampliação da fábrica Kemet Electronics Portugal S.A- Évora
Obra de desmantelamento da Portucel – Évora, Reguengos de Monsaraz

Aplicador de Vinil (Publicidade) – Limpinho Prates Design e Publicidade – 2004


Aplicação de películas de protecção contra raios UV e térmica e aplicação de vinil.

Distribuidor de Publicidade – Câmara Municipal de Évora


Distribuição porta a porta de revistas, agendas culturais e panfletos informativos sobre a
cidade de Évora.

Distribuidor de Publicidade – Recicloteca - 2015


Distribuição porta a porta de revistas e panfleto e aplicação de vinil.

CURSOS & FORMAÇÃO
Técnico de Construção Civil – Escola secundaria Gabriel Pereira, Évora – Portugal
– Conclusão a 07/2007


Curso técnico de 3 anos na qual adquiri formas e métodos de construção, que me são uteis para
desempenhar cargos inerentes em obra

Curso de Desenho Técnico Assistido Por Computador – IEFP, Beja – Portugal
– Conclusão em 2010


Um curso muito útil para a minha formação devido ao facto de ser um dos programas mais utilizado na
construção civil e não só.

Higiene e Segurança no Trabalho- Controlo de riscos profissionais – Proficoncept, ÉvoraPortugal
– 11/2013


Conclusão com bom aproveitamento, veio colmatar a necessidade de complementar a licenciatura de
Eng. Civil

Higiene e Segurança no Trabalho – Engª. Civil, Estaleiros – IPDJ, Évora-Portugal
– 12/2013


Conclusão com bom aproveitamento, curso indispensável e complementar a licenciatura de Eng. Civil

Participação no projecto (O Património em Cal do Centro Histórico de Évora) – Câmara
Municipal de Évora - 2015




Participação em workshop “Oficina da preparação da cal”,
Participação em workshop “Técnicas de pigmentação e pintura a fresco”.
Aplicação destas aprendizagens a pedido de 2 funcionários da C.M.E.

Licenciatura em Engª. Civil – Universidade de Évora, Évora – Portugal
– Conclusão em 4 de Julho de 2015


Conclusão com bom aproveitamento, com média final de curso de 11,44 valores

OUTRAS EXPERIÊNCIAS
VOLUNTARIADO / DESPORTO / HOBBIES




Gosto pela prática de desporto em geral, praticante de Geocaching.
Gosto por trabalhos manuais, agricultura e fotografia.
Exerço voluntariado sendo um dos dirigentes no Agrupamento 37- CNE Évora
Dia Mundial das vítimas da estrada
Obras de restauro na sede do Agrupamento 37
Peditório do Banco Alimentar
Meia Maratona de Évora 2015, entre outros não menos importantes.

OUTRAS COMPETÊNCIAS
LÍNGUAS


Portuguesa (Fluente), Francesa (Nível Básico), Inglesa (Nível Básico)

INFORMÁTICA





Word, Excel (Nível Avançado),
Autocad 2D (Nível Avançado), conhecimentos de 3D
CIP CAD (Nível Baixo)
Corel X6 (Conhecimentos)

