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DECLARAÇÃO PESSOAL Elevada comunicação na área comercial.

Conhecimento na área de construção civil

Leitura de projetos na área da construção civil

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

13/08/1999–30/03/2000 Civil engineer
Obrecol, Faro (Portugal) 

Direcção de obra das seguintes construções: 

Construção de 3 Pavilhão desportivo escolar no valor 850,000€ cada um.

Remodelação da Escola D.Afonso III no valor 1.000.000€ 

01/03/2000–30/11/2012 Engineer Civil
Liol, Olhão (Portugal) 

Direcção de obras das seguintes construções:

3 Jardins de infância pré-escolar no valor 650,000€

Reabilitação e construção de um museu no valor 800,000€

Construção de bloco de apartamentos no valor de 1.900,000€

Construção de bloco de apartamentos no valor de 650,000€

Construção de um prédio de 6 pisos no valor de 950,000€

Construção de um centro de teatro no valor de 645,000€

Construção de 3 moradias no valor médio de 150,000€

Remodelações de 75 moradias num bairro social no valor de 500,000€

Construção de um anfiteatro no valor de 660,000€

Construção de 2 armazens industrial no valor médio de 150,000€ cada um

Elaboração de várias propostas de concursos publicos no valor 4.500,000€

01/04/2004–19/12/2011 Civil engineer
Construtora Blokhouse, Faro (Portugal) 

Construção de 3 moradias no valor médio 100,000€ cada moradia

Reabilitação de cachopo no valor de 250,000€

Construção do centro de saude de S.bras de alportel no valor de 50,000€

Várias obras de contrução de valor médio de 5.000€

01/04/2011–04/06/2013 comercial
Viatel, Faro (Portugal) 

Comercial na área telecomunicações (zon)
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04/04/2011–03/04/2012 Chefe de equipa
Oliveira, Faro (Portugal) 

Chefe de equipa composta por 8 comerciais na área das telecomunicações (Zon e Meo)

01/04/2012–10/10/2013 Diretor comercial
Bestel, Faro (Portugal) 

Sócio Gerente com o cargo de Diretor comercial de 3 equipas comerciais (5 comerciais por cada 
equipa) 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  

01/10/1997–01/07/2000 Engenheiro civil 14 - Bom

Universidade Do Algarve, Faro (Portugal) 

Conclui o curso com a melhor notal da Escola

03/04/2005–06/04/2005 Formação da montagem de andaimes
Empresa sediada na alemanha, Dulssedorf (Alemanha) 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

Língua materna português

Outras línguas COMPREENDER FALAR ESCREVER

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral

inglês B1 B2 A2 A2 B1

Diploma do curso de Inglês com a nota bom 

francês A1 A1 A1 A1 A1

espanhol B2 B2 B1 B1 A2

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas   

Competências de comunicação Boa capacidade de comunicação adquirida na área comercial indicado no curriculo

Competências de organização Boa capacidade de coordenação adquirida na área comercial, tendo estado ao meu cargo mais de 
16 comerciais

Boa capacidade de coordenação na direcção de obras, com mais de 50 pessoas ao meu cargo

Boa capacidade na elaboração de planilhas na gestão de calculos financeiros em diversas obras

Competências relacionadas com 
o trabalho

Dominio na área comercial, em vendas e na coordenação de equipa como chefe de equipa e como 
diretor comercial

Dominio na área gestão financeira para o calculo do resuldado operacional de cada obra. sendo a 
sua apresentação de fácil leitura. O Ro foi desenvolvido por mim usando office para a sua 
apresentação e elaboração

Competência digital AUTOAVALIAÇÃO
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Processamento 
de informação

Comunicação
Criação de 
conteúdos

Segurança
Resolução de 

problemas

Utilizador 
independente

Utilizador básico Utilizador básico Utilizador básico Utilizador básico

Competências digitais - Grelha de auto-avaliação 

Dominio no office, com elaboração de planilhas de calculo avançadas
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