Europass
Curriculum Vitae
Informação pessoal
Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)
Morada(s)
Telefone(s)
Endereço(s) de correio electrónico
Nacionalidade
Data de nascimento
Sexo

Reis Ramos Lopes / António
Rua Ilha dos Amores, Nº50 - C - R/C Esq., 1990 - 370 Parque das Nações - Moscavide (Portugal)
960123994 / 912187855
antonioramoslopes@hotmail.com
Portuguesa
15 de Abril 1985
Masculino

Educação e formação
Datas
Designação da qualificação a atribuír
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

01 de Outubro 2011 até ao presente
Mestrado em Gestão Financeira
Instituto Superior de Gestão
Palácio de Santa Clara, Rua Vitorino Nemésio - 5, 1750 - 306 Lisboa (Portugal)

Datas

15 de Setembro 2007 - 16 de Dezembro 2011

Designação da qualificação atribuída

Licenciatura em Gestão (Média de 12 valores)

Principais disciplinas/competências
profissionais

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Gestão Financeira (16 valores)
Análise de Projectos de Investimento (14 valores)
Cálculo Financeiro (14 valores)
Contabilidade Geral (13 valores)
Contabilidade Analítica e de Gestão (13 valores)
Instituto Superior de Gestão

Experiência profissional
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador

Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Destacamento
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01 de Setembro 2011 até ao presente
Monitor no Centro de Trabalho Tecnológico do ISG-Instituto Superior de Gestão
Monitorização das actividades de alunos e docentes do Instituto Superior de Gestão. Suporte
informático e formação básica (na óptica do utilizador) nas ferramentas "MS Office". Actualização de
informação e documentação na plataforma de 'e-learning' do Instituto. Acompanhamento de alunos e
docentes na utilização desta plataforma.
Instituto Superior de Gestão
Palácio de Santa Clara, Rua Vitorino Nemésio - 5, 1750 - 306 Lisboa (Portugal)
01 de Setembro 2005 - 28 de Dezembro 2007
Prestação de Serviços
Registo de leituras de contadores de água. Controle e planificação contínua de roteiros de leitura.
Actualização de percursos e orientações geográficas dos roteiros. Reporte de anomalias técnicas no
abastecimento de água e de comportamentos fraudulentos por parte dos consumidores.
EnsulMeci
Rua do Facho, 26, 2829 - 512 Caparica (Portugal)
Águas de Cascais (Empresa pública de abastecimento)
Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu
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Aptidões e competências
pessoais
Primeira língua

Português

Outra(s) língua(s)

Compreensão

Auto-avaliação
Nível europeu (*)

Compreensão oral

Conversação

Leitura

Interacção oral

Escrita

Produção oral

Inglês

C1

Utilizador
avançado

C2

Utilizador
avançado

C1

Utilizador
avançado

C1

Utilizador
avançado

C1

Utilizador
avançado

Espanhol / Castelhano

B2

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

B1

Utilizador
independente

B1

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)

Aptidões e competências sociais

Boa capacidade de comunicação e de argumentação;
Espírito crítico e participativo, desenvolvido num sentido prático, construtivo e preparado para
contextos de mudança;
Participações frequentes em actividades de cariz social e humano, como o Banco Alimentar contra a
Fome, o Grupo de Jovens da Igreja do Cristo-Rei da Portela, ou algumas iniciativas de angariação de
fundos;
Colaboração ocasional em actividades promovidas pela Associação de Estudantes do ISG.

Aptidões e competências de
organização

Capacidade de liderança de actividades e trabalhos em equipa, adquirida tanto em contexto
académico como profissional;
Boa capacidade de redacção e de construção de texto;
Apurado sentido de organização pessoal.

Aptidões e competências informáticas

Utilizador avançado das aplicações "MS Office" ("Word", "Excel" e "PowerPoint") e da navegação na
Internet;
Conhecimentos intermédios de programas de estatística (“SPSS”, "Statistica");
Conhecimentos básicos de aplicações gráficas ("PhotoShop", "Google SketchUp").

Outras aptidões e competências
Carta de condução

Curso de Inglês no NIL - New Institute of Languages (3 primeiros anos)
Categoria B

Informação adicional
Outras actividades e interesses

Certificados de presença em algumas conferências e palestras de índole económica e empresarial
organizadas no ISG entre 2007 e 2011;
Ténis, desporto automóvel, viagens, cinema, literatura, entre outros.
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