Europass
Curriculum Vitae
Informação pessoal
Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)

Diana Vieira

Morada(s)

Travessa do Seixo, 35, 4415-750 Olival Vila Nova de Gaia (Portugal)

Telemóvel

911029274

Endereço(s) de correio electrónico
Skype
Linkedin

diana_filipa49@hotmail.com
diana.filipa.alves.vieira
http://pt.linkedin.com/pub/diana-vieira/21/600/693/

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

09/12/1988

Sexo

Feminino

Emprego pretendido / Área Profissional em Ciência da Informação
funcional
Experiência profissional
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador

01/2012 - 08/2012
Estágio curricular
Realização da Dissertação de Mestrado em ambiente empresarial (de aproximação à vida ativa), sob
o tema "Definição de uma estratégia para a gestão de conteúdos: o caso de estudo da Área de
Consultoria da Unidade de Engenharia de Sistemas de Produção do INESC TEC".
Contacto direto com a equipa de trabalho da Área de Consultoria da UESP.
Conhecimento dos projetos e da metodologia de trabalho.
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto
Campus da FEUP - Rua Dr. Roberto Frias, 378, 4200-465 Porto Porto (Portugal)
Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico
12/2006 - 09/2007
Guia Turística
Realização de visitas guiadas pelas caves, nos idiomas de português e inglês; atendimento ao
público e recepção de visitantes.
Quinta and Vineyard Bottlers Vinhos S.A. - Caves Croft
Vila Nova de Gaia (Portugal)

Educação e formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
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09/2010 - 07/2012
Mestre em Ciência da Informação
Competências de gestão de informação onde quer que a Informação desempenhe um papel central;
Saber planear, organizar, conduzir e avaliar sistemas e serviços de informação, tendo em conta a
política de informação definida para o contexto em que exerce atividade, em particular no que
respeita ao levantamento de requisitos, interação com os utilizadores, formação e implantação de
sistemas de informação;
Saber aplicar em qualquer contexto as técnicas, métodos e modelos para a seleção, aquisição,
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organização, representação, recuperação, preservação, acesso e uso da informação, por exemplo na
montagem de sistemas de Gestão Documental, Gestão de Conteúdos Empresariais e de Bibliotecas
Digitais;
Saber usar as tecnologias de informação e comunicação genéricas e específicas para o exercício da
sua atividade profissional.
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Datas
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (https://www.fe.up.pt/si/WEB_PAGE.INICIAL)
(Faculdade de Engenharia)
Rua Dr. Roberto Frias, s/n, 4200-465 Porto (Portugal)
15/09/2007 - 09/07/2010
Profissional da Informação (Licenciatura em Ciência da Informação)
Algumas das competências são:
Análise orgânico-funcional da organização;
Mapeamento/modelação de processos;
Especificação de requisitos para a automatização de processos;
Criação de modelos normalizados quer de recolha, quer de partilha de informação na organização;
Criação de instrumentos de recuperação da informação;
Criação de bibliotecas/ arquivos digitais;
Criação de especificações de metadata com vista à preservação a longo prazo da informação
criada/armazenada em ambiente electrónico;
Aplicação crítica das Norma Portuguesas e ISO aplicáveis à produção, circulação, armazenamento,
descrição e recuperação de informação,...
Técnica de Biblioteca/ Arquivo
Faculdade de Letras (http://sigarra.up.pt/flup/web_page.inicial) e de Engenharia
(https://www.fe.up.pt/si/web_page.inicial) da Universidade do Porto (Faculdade de Letras e Faculdade
de Engenharia)
Via Panorâmica, s/n, 4150-564 Porto (Portugal)
14/04/2011
Participação no V Encontro de CTDI - "Informação.Economia.Poder"
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão do IPP
Vila do Conde (Portugal)
17/05/2010
Participação nas VIII Jornadas da Ciência da Informação - "A Ciência da Informação na Era das
Redes Sociais"
Faculdades de Letras e de Engenharia da Universidade do Porto
Porto (Portugal)
04/07/2009
Participação no "Workshop de Empregabilidade em CI"
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Porto (Portugal)
28/01/2009 - 30/01/2009
Voluntária na organização do BOBCATSSS 09
Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Department of Information Studies University of
Tampere
Porto (Portugal)

Aptidões e competências
pessoais
Primeira língua
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Outra(s) língua(s)

Compreensão

Auto-avaliação
Nível europeu (*)

Compreensão oral

Conversação

Leitura

Interacção oral

Escrita

Produção oral

Inglês

B2

Utilizador
independente

B2

Francês

B1

Utilizador
independente

A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

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

Aptidões e competências sociais

Facilidade de comunicação e de expressão devido às tarefas realizadas enquanto guia turística,
espírito de iniciativa, disponibilidade, entreajuda e vontade de aprender.
Dinamismo e forte sentido de responsabilidade.

Aptidões e competências técnicas

Utilização académica de ferramentas como Gisa e Bibliobase. Conhecimento teórico de ERP's,
CRM's, CMS’s, BMP, UML. Conhecimento básico de xml e html. Algum conhecimento de bases de
dados relacionais.
Conhecimento de algumas plataformas open source de gestão de conteúdos, como o Greenstone,
DSpace, Plone e Wiki.

Aptidões e competências informáticas
Carta de condução

Conhecimento do Microsoft Office.
B, B1

Informação adicional Média Final de Licenciatura: 14 (catorze) valores.
Média Final de Mestrado: 15 (quinze) valores (Obs.: o certificado de conclusão de mestrado, à data
de envio da candidatura, ainda não havia sido emitido).
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