CURRICULUM VITAE
INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome
Morada
Data de nascimento
Nacionalidade

FARIA, Cátia COVACHÃ
Av. Curry Cabral nº 6 rch dto
2700 – 218 VENDA NOVA
19 de Agosto de 1984
Portuguesa

Telefone

918299036/ 927490992

Correio electrónico

katiacovacha@gmail.com

BI

12605568

NIF

237122804

NSS

12029110453

FORMAÇÃO ACADÉMICA E
PROFISSIONAL
Desde Julho de 2009
Ceramed – Cerâmicos para
Aplicações Médicas

RESPONSÁVEL DE GESTÃO DE QUALIDADE
• Responsável pela implementação e gestão de qualidade de todos os processos do Sistema
de Gestão de Qualidade definidos no âmbito do processo de certificação segundo NP ISO
9001e ISO 13485 em vigor, em produtos e prestação de serviços.
• Responsável pela implementação e submissão de processos de certificação com vista à
ostentação de marcação CE de Dispositivos Médicos (DM) de classe III, incluindo análise e
avaliação de riscos.
• Responsável pela definição e gestão de mecanismos com impacto directo no cumprimento
dos requisitos essenciais e normas harmonizadas relativas ao fabrico e comercialização de
DM.
• Colaboração activa na gestão e organização das operações relativas ao fabrico e respectivos
sistemas de Vigilância post-market e sistemas de follow-up de DM com marcação CE.
• Auditor interno em processos independentes.
• Responsável pela sensibilização para a implementação de práticas adequadas de compra,
produção, manuseamento, armazenamento, limpeza, manutenção e controlo de qualidade
de produtos e serviços na área de DM.
• Responsável pela gestão do sistema metrológico na empresa.

De Setembro de 2007 a Julho de
2009
Ceramed – Cerâmicos para
Aplicações Médicas

RESPONSÁVEL DE CONTROLO DE QUALIDADE
• Responsável pelo controlo de qualidade em todas as actividades inerentes ao processo
produtivo, inspecções iniciais e finais aos produtos/serviços e validações de produto;
• Realização dos vários ensaios mecânicos e físico-químicos para avaliação da qualidade do
produto;
• Encaminhamento e controlo dos aprovisionamentos e gestão de stocks;
• Implementação de procedimentos definidos no âmbito do processo de certificação segundo
ISO 9001 e ISO 13485 em vigor;
• Responsável pela análise de risco, realização de todos os ensaios de caracterização de
revestimentos, verificação e aprovação de documentação técnica interna;
• Participação na análise de não conformidades a fornecedores e produtos e na
implementação de acções correctivas.
• Realização e envio de todos os relatórios de validação de produto e certificado de
conformidade ao cliente, de cada processo produtivo.

Em Dezembro de 2011
SGS

Cátia Faria

Curso de formação profissional
A nova norma ISO 19011:2011- Actualização de conhecimentos;
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Em Março de 2010
SGS
Em Outubro de 2009
Relacre

Em Dezembro de 2007
CEQUAL

De 2007 a 2008
Faculdade de Ciências e Tecnologia UNL

Curso de formação profissional
Qualificação de auditores Internos em Qualidade ISO 9001 de acordo com a ISO 19011
Curso de formação profissional
A função metrológica na empresa - Sistemas de gestão dos Equipamentos de Medição e
Monitorização - NP EN ISO 9001 / NP EN ISO 19011
Curso de formação profissional
NP EN ISO 9001 – Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade
Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica (2º Ciclo) concluído em Março de 2008 com 17
valores.

Entre Março de 2007 e Março de
2008

Projecto para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Biomédica aprovado com 19 valores

Faculdade de Ciências e Tecnologia UNL

Tema: Optimização dos parâmetros de projecção térmica em revestimentos de Hidroxiapatite

De 2002 até 2007
Faculdade de Ciências e Tecnologia UNL

De 2003 a 2006
Faculdade de Ciências e Tecnologia UNL

Em Junho de 2006
Em Abril de 2006

Licenciatura em Ciências de Engenharia Biomédica (1º Ciclo)
15 valores
Participação em vários eventos organizados pelo Núcleo de Biomédica da Nova:
••• Seminário Siemens – Medical Solutions em colaboração com a Siemens Portugal
••• Workshop – Biomimética: ferramenta em Engenharia e Medicina e matREGEN: innovation in
tissue repair
••• Seminário – Emprego - “Empregos do Futuro; Criação de emprego e integração no meio
empresarial”
••• Seminário – Medicina Nuclear e Braquiterapia
••• Seminário Imagem Médica – Ferramenta de Diagnóstico
Participação na 8ª Conferência Portuguesa de Engenharia Biomédica organizada pela Sociedade
Portuguesa de Engenharia Biomédica - SPEB
Sócia da Sociedade Portuguesa de Engenharia Biomédica

De Março a Julho de 2006

Monitora do Departamento de Física, desenvolvendo várias actividades em exposições com
experiências didácticas de Física, em escolas do ensino básico e secundário e bibliotecas;
Participação na organização da cadeira semestral Física II – Termodinâmica e na realização de um
e-book incorporado no Projecto e-Learnig da mesma disciplina.

Em 2005

Participação como monitora no evento inserido nas comemorações do Ano Internacional da
Física realizado pelo Departamento de Física
Física no Fórum

FCT - UNL

OUTRAS INFORMAÇÕES
LÍNGUAS

MATERNA: Português
INGLÊS
ESPANHOL

INTERESSES
HOBBIES
APTIDÕES E COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

COMPREENSÃO

CONVERSAÇÃO

ESCRITA

bom
muito bom

razoável
bom

razoável
bom

Problemas ambientais e ecológicos; Novidades tecnológicas; Internet; Evolução da investigação
biotecnológica.
Geocaching; Leitura; Teatro; Cinema
Bons conhecimentos na Óptica do utilizador (Word, Excel, Publisher, Powerpoint, Frontpage,
Visio), facilidade de trabalho em sistemas operativos Windows e Apple
Alguns conhecimentos de MatLab, MathCad e Programação em Linguagem C
Carta de condução N.º SE-226075 7 – sem viatura própria

Curriculum escolar e certificado de habilitações disponíveis.

Cátia Faria
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