27 Março
M
de 2012

INFORMAAÇÃO PESSOAAL
Nom
me / Morada

Tele
efone / Correio electrónico
Data de n
nascimento

Email

MALTA, MARIA DE LURDE
ES
RUA DA LON
NGA Nº 5- CANEDO
A
3050-401 PAMPILHOSA
(351) 965477
7236
25 de Outub
bro de 1979

ml_malta@
@hotmail.co
om / ml_maltta@sapo.pt

EXPEERIÊNCIA PRO
OFISSIONAL
Datas (de – até)
a
• Nome
N
e endereçço do empregad
dor
• Tipo de e
empresa ou secctor
• Função ou cargo ocupa
ado

Datas (de – até
é)
• No
ome e endereço
o do empregado
or
• Tipo de em
mpresa ou secto
or
• Função o
ou cargo ocupad
do

Datas (de – até
é)
• No
ome e endereço
o do empregado
or
• Tipo de em
mpresa ou secto
or
• Função o
ou cargo ocupad
do

• Re
esponsabilidade
es

2011
1-2012
AUC
CHTER
Form
madora e Co
onsultora – Ambiente,
A
Segurança e Higiene
H
no Trrabalho

2011
VLM CONSULTORE
ES
Form
madora - Segurança no Trrabalho

FEV ATÉ JULHO D
DE 2011
J.B. Pires
P
Constrruções, Lda. (Empresa certificada
c
p
pela
NP EN ISO
I
9001:2008)
Consstrução
Estág
gio no âmbito
o do Curso de
d técnico esspecialista em
e Gestão da
a Qualidade
e Am
mbiente.
•
•
•
•
•
•

Formação Académica / Pro
rofissional
Aptidões
L
Malta, Lurdes

Avaliação
o do Estado da Arte da E
Empresa (Sis
stema de Gestão da
Qualidad
de e Sistema de Gestão Ambiental)
A
Auditoriass por amostrragem
Elaboraçã
ão dos relató
órios de audiitorias e prop
postas de evventuais
medidas correctivas
Assessorria na Implem
mentação do Sistema de Gestão Amb
biental
Preparaçção e acompa
anhamento d
da Auditoria Externa
Formaçã
ão “7 Ferram
mentas da Q
Qualidade” – 4 horas
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Datas (de – até)
• Nome e endereço do empregador
• Função ou cargo ocupado

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do empregador
• Função ou cargo ocupado

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do empregador

2011
Centro Social e Paroquial de Cadima
Auditoria interna efectuada à organização com o objectivo de verificar a
conformidade com os requisitos da NP EN ISO 9001:2008
2011
Sociedade de águas do Luso
Auditoria interna efectuada à organização com o objectivo de verificar a
conformidade com os requisitos da NP EN ISSO 9001:2008
2010
Fg-Line

• Tipo de empresa ou sector

Coordenação de Segurança na Construção Civil

• Função ou cargo ocupado

Acompanhamento de obra, elaboração de compilação técnica e de Plano de
Segurança em Obra

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do empregador

2004 – 2008
Salher Portugal, Lda. (Empresa certificada pela norma NP EN ISO
9001:2008 e NP EN ISO 14001:2004)

• Tipo de empresa ou sector

Produção de depósitos, em Poliéster reforçado em Fibra de Vidro, para
Tratamento de Águas.

• Função ou cargo ocupado

Engenheira de Produção

• Responsabilidades

•
•
•
•
•
•
•
•

• Datas (de – até)
• Nome e endereço do empregador

Organização, optimização planeamento,
Acompanhamento do processo produtivo,
Melhoria contínua,
Acompanhamento de encomendas a fornecedores,
Implementação e verificação da Segurança e Higiene (ergonomia
em ambiente industrial; melhoria das condições de trabalho;
transporte manual de cargas, EPI, EPC…)
Acompanhamento da Implementação do Sistema de Gestão de
Qualidade e Ambiental ao nível da produção
Acompanhamento das auditorias internas e externas para a
certificação da Qualidade e Ambiental.
Formação dos colaboradores (Num total de 140 horas em acções
de formação e sensibilização nas áreas de gestão industrial e de
higiene e segurança).

2003 –2004
Vista Alegre Atlantis

• Tipo de empresa ou sector

Fabrico de louça de uso doméstico

• Função ou cargo ocupado

Estágio com funções na área da logística

Responsabilidades

Responsável pela interligação do trabalho da equipa de consultores Kaizen e
da empresa Vista Alegre. Responsável pela organização e formação das
2

Formação Académica / Profissional
Aptidões
Malta, Lurdes

equipas de trabalho.

FORMAÇÃO ACADÉMICA E
PROFISSIONAL
• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

2010 - 2011
Novotecna
Curso de Técnico Especialista em Gestão da Qualidade e Ambiente (Nível
5)
Princípios da gestão estratégica
Sistema de gestão da qualidade – ISO 9001
Gestão de processos e implementação de indicadores
Gestão e motivação para a qualidade
Sistema de acreditação de laboratórios – ISO/IEC 17025
Química ambiental
Tecnologia ambiental
Legislação ambiental
Sistema de gestão ambiental – ISO – 14001
Sistema de ética e responsabilidade social
Sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho – OSHAS 18001
Integração de sistemas de gestão
Desenho técnico
Gestão de ciclos de realização do produto
Dispositivos de medição e calibração
Ferramentas da qualidade
Métodos estatísticos: SPC – Controlo estatístico do processo
Métodos estatísticos: SPC Avançado
Comunicação e comportamento em auditorias
Técnicas e instrumentos em auditorias – ISO 19011
Auditorias da qualidade
Auditorias ambientais
Ciclo de avaliação da satisfação do cliente Melhoria da qualidade
Projecto sobre referenciais e legislação aplicáveis em sistemas de gestão da
qualidade e ambiente
Projecto em auditorias a sistemas integrado de gestão da qualidade e do
ambiente
Projecto em concepção, gestão e controlo de processos de monitorização e
medição
Em ambiente pedagógico foram preparadas várias aulas e apresentados
diversos trabalhos, num total de 25 horas (Formação)

• Designação da qualificação atribuída

Técnico Especialista em Gestão da Qualidade e Ambiente (Nível 5)
Auditor Interno
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Formação Académica / Profissional
Aptidões
Malta, Lurdes

• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

2009
UNAVE - Coordenação de Segurança na Construção Civil
Módulo 1 – Quadro legislativo e regulamentar em matéria de SHST.
Prevenção de riscos profissionais (24 Horas)
Módulo 2 – Coordenação de segurança e saúde em fase de projecto e em
fase de construção (56 horas)
Módulo 3 – Prevenção de riscos profissionais no sector da construção (40
horas)
Formação prática em contexto de trabalho, projecto individual (80 Horas)
Trabalho final Plano de Segurança e Saúde em Projecto e compilação Técnica
aplicado à construção de moradias
Em ambiente pedagógico foram apresentados diversos trabalhos, num total de
10 horas (Formação)

• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

• Designação da qualificação
atribuída

• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

2007 a 2008
Universidade de Aveiro
Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de
Aveiro (Pós-Bolonha)

Mestre

2008
Nova-etapa
Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores para obtenção de
CAP (Certificado nº 489126)
Em ambiente pedagógico foram feitas duas simulações formação num total de
uma hora (Formação)

• Designação da qualificação atribuída

Formadora

• Datas (de – até)

2008-2009

• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação

Conclusão
Curso de Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho para
obtenção de CAP (Certificado nº 0811/13443/02, válido até 10-11-2013
Relatório final - Avaliação de Riscos e Manual de Boas práticas para
empresas que trabalham com o Poliéster Revestido a Fibra de Vidro como
matéria-prima

Principais disciplinas/competências
profissionais

Gestão das Organizações
Técnicas da Informação, Comunicação e Negociação
Legislação, Regulamentos e Normas
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Formação Académica / Profissional
Aptidões
Malta, Lurdes

Noções de Estatística e Fiabilidade
Concepção e Gestão da Formação
Psicossociologia do Trabalho
Segurança do Trabalho
Higiene do Trabalho
Ergonomia
Organização da Emergência Socorrismo
Gestão da Prevenção
Avaliação de Riscos Profissionais
Controlo de Riscos Profissionais

• Designação da qualificação atribuída
• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Principais disciplinas/competências
profissionais

• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Principais disciplinas/competências
profissionais

• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

Em ambiente pedagógico foram apresentações de aulas e de trabalhos num
total de 5 horas (Formação)
Técnica Superior de Segurança e Higiene do Trabalho (TSSHT)
2006

Neva
Formação em Internacionalização de Empresas

2005
Formação À Medida
Autocad 2d e 3 d

De 1998 a 2004
Universidade de Aveiro
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de
Aveiro (Pré-Bolonha)
Trabalho de Fim de Curso
• Relatório de estágio/projecto acerca da integração de armazéns e
Kaizen no Armazém do Produto Acabado

• Designação da qualificação atribuída

Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial

5
Formação Académica / Profissional
Aptidões
Malta, Lurdes

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
PESSOAIS
PRIMEIRA LÍNGUA

PORTUGUÊS

OUTRAS LÍNGUAS
• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

INGLÊS
Boa
Boa
Boa

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS

Com uma experiência profissional superior a 5 anos, entendo a versatilidade
(assertividade) como uma componente essencial do nosso comportamento.
Desde sempre estive integrada numa equipa, como chefia, a unidade da
equipa era fundamental para se articular com outros departamentos e com o
cliente.

SOCIAIS

.

Francês
Boa
Boa
Boa

Avalio-me como Enérgica, Dinâmica, Rigorosa, Reservada, Inovadora e
Multifacetada.
Avaliam-me como Líder, Entusiasta, Preocupada e Animadora dos outros,
com gosto por Novas Ideias.
Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE

Cargos de chefia (em ambiente industrial)

ORGANIZAÇÃO

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
TÉCNICAS

Domínio na óptica do utilizador: Windows 9x/XP/2000, Word, Excel,
Access (conhecimentos básicos), PowerPoint.
Conhecimentos de: Sap, Autocad, Starlog, Primavera, Microsoft Project,
SolidWorks, Poom for Windows, Arena e SPSS.

OUTRAS APTIDÕES E COMPETÊNCIAS

.

Com especial gosto por tecnologia, contudo, preferindo o contacto com as
pessoas.
Boa negociadora, procuro sempre relações de mútuo ganho.
Tenho desenvolvido especial interesse pelas artes do discurso, escuta,
pensamento, habilidades essenciais para o desenvolvimento e realização
pessoal, por ajudarem a promover a compreensão humana a comunicação e
liderança, nesse sentido tornei-me membro activo do clube Toastmasters de
Aveiro.

Informação Adicional
Malta, Lurdes

Curso de Engenharia e Gestão Industrial
Malta, Lurdes
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CAP
Malta, LLurdes
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CAP
Malta, Lurdes

9

Certificado do curso de Coordenação de
Segurança na Construção Civil
Malta, Lurdes
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Declaro serem verdadeiras as informações.
Maria de Lurdes Malta
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