Mais que a venda de um produto, deve vender-se a confiança ao cliente!

Candidatura para a área de Consultoria

Dados gerais do candidato:
Nome: Tiago Marcelino
Curso: Engenharia e Gestão industrial
Email: tiagomfmarcelino@gmail.com
Contacto de Telemóvel: (+351) 917404031

(Carta de apresentação e Curriculum Vitae)

Lisboa, 04 de Junho de 2014

Assunto: Candidatura espontânea para a área de Consultoria.

Exmo. Senhor (a)
Venho por este meio apresentar a minha candidatura espontânea para a área de consultoria na QIS.
O meu nome é Tiago Manuel Ferreira Marcelino e sou formado na área da Engenharia e Gestão Industrial, na
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), com média de 16 valores.
Durante o meu percurso académico tive a oportunidade de desenvolver dois estágios, um em meio industrial e
outro na área da prestação de serviços. O estágio que decorreu em meio industrial foi realizado numa PME na área dos
moldes em que o estudo visou essencialmente a análise de todo o processo de fabrico, identificação de necessidades e
otimização da linha de produção. O segundo estágio decorreu na ISA (Intelligent Sensing Anywhere) visando o estudo e
otimização dos custos logísticos inerentes à área de atuação de uma grande empresa portuguesa através da criação de
indicadores de análise. Posteriormente e num contexto mais profissional adquiri conhecimento e experiência nas áreas
de análise, gestão, orçamentação, controlo, planeamento e otimização de processos, na Accenture, em Lisboa, ao longo
de três anos e meio, favorecendo o desenvolvimento das competências adquiridas ao longo da minha formação.
As áreas de que mais gosto e motivação me dão enquanto profissional são sobretudo as que incluem a análise e
planeamento, a gestão e controlo, atuando sempre numa perspetiva de otimização tendo em vista o melhoramento dos
serviços prestados ao cliente. Uma outra área em que tenho apreço está direcionada para a dinamização dos recursos
humanos com o objetivo de motivar a equipa de trabalho atuando num modo de melhoria contínua sobre as tarefas
desempenhadas. No entanto, quero salientar que, independentemente do tipo de função pretendo dar o meu melhor
com o intuito de alcançar os objetivos definidos com sucesso e distinção.
Considero-me um profissional com capacidade de adaptação à mudança, proactivo, forte capacidade de
comunicação, autocrítico, capaz de trabalhar em grupo ou sozinho de forma organizada, com elevado sentido de
responsabilidade, fácil de integrar em equipas e com grande motivação para aprender. Estas e outras competências
poderão ser verificadas através das múltiplas atividades desenvolvidas e que se encontram descritas no meu CV que se
segue.
Estou disponível para, numa entrevista pessoal, prestar outros esclarecimentos que considerem necessários. É
com grande entusiasmo que aguardo uma resposta na expetativa de ir ao encontro das necessidades da QIS.
Agradeço desde já a atenção dispensada e despeço-me apresentando os meus sinceros cumprimentos,

Tiago M. F. Marcelino.

CU RRIC U LU M VIT AE
INFORMAÇÃO PESSOAL

Tiago Manuel Ferreira Marcelino
Rua Maria Lamas Nº14, 2ºFRT, 2720-366 Amadora
(+351) 917404031
tiagomfmarcelino@gmail.com

Sexo Masculino | Data de nascimento 27/02/1985 | Nacionalidade Portuguesa

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(de Junho de 2010 até ao
momento)

Gestão de serviços/processos
Accenture (www.accenture.com)
▪ Gestão, planeamento e otimização de processos;
▪ Estudo e identificação de necessidades do cliente;
▪ Análise\ Estudo dos requisitos a propor ao cliente e orçamentação;
▪ Elaboração de propostas de solução aos requisitos do cliente;
▪ Coordenação/controlo de processos entre os elementos de equipa;
▪ Desenvolvimento e planeamento da solução a implementar;
▪ Elaboração de relatórios com uma análise e avaliação da solução implementada.
Tipo de empresa ou sector de atividade Consultoria de Gestão.

(de Outubro de 2009 até Junho
de 2010)

Estágio Curricular (dissertação final de mestrado)
ISA – Intelligent Sensing Anywhere ( www.isasensing.com)
▪ Otimização de rotas e respetivos custos logísticos;
▪ Criação de indicadores para classificação dos clientes da empresa tendo em conta os custos
logísticos associados;
▪ Desenvolvimento de uma ferramenta em Excel (Visual Basic) que permite fazer uma análise
automática aos dados contidos nas guias de transporte dos veículos de distribuição de uma
grande empresa industrial portuguesa – Análise Estatística.
Tipo de empresa ou sector de atividade Energia, Ambiente, Gás e Outros Combustíveis
(Telemetria/Logística)

(de Janeiro de 2008 até Junho de
2008)

Estágio Curricular (Estágio curricular para conclusão da Licenciatura)
Metavil (http://www.metavil.pt/)
▪ Estudo de todo o processo de fabrico através da presença física em cada posto de trabalho;
▪ Análise e recolha de dados;
▪ Elaboração de relatório com propostas de melhoria a implementar tendo em vista a
otimização do processo de fabrico e respetiva rentabilidade;
▪ Avaliação realizada pela empresa às propostas de melhoria apresentadas, discussão de
resultados e implementação.
Tipo de empresa ou sector de atividade Industria de Desenvolvimento e Produção de Moldes

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
(de Outubro de 2008 até Junho
de 2010)

Mestrado de Engenharia e Gestão Industrial

16 Valores

UC – Universidade de Coimbra (FCTUC – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra)
▪ Gestão e Planeamento de processos;
▪ Marketing (Análise de mercado);
▪ Higiene e Segurança Ocupacional;
▪ Logística Industrial: Supply Chain Management.

(de Outubro de 2003 até Junho
de 2008)

Licenciatura de Engenharia e Gestão Industrial

14 Valores

IPL - Instituto Politécnico de Leiria (ESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão)
▪ Gestão da Qualidade;
▪ Gestão da Produção (Competitividade/Produtividade, Gestão de Stocks, Planeamento da
Produção; Ciclo de Vida de um Produto);
▪ Manutenção Industrial (Análise do histórico dos equipamentos, Codificação dos equipamentos,
Políticas de Manutenção);
▪ Desenvolvimento do Produto e Processos Avançados de Fabrico (Formatos Neutros,
Engenharia Inversa, Prototipagem rápida).

FORMAÇÃO
EXTRACURRICULAR
(de Janeiro de 2014 até Março de
2014)

Intercâmbio em Inglaterra
EF – Education First School
▪ Curso Intensivo de Inglês em Bournemouth com alojamento numa casa de família inglesa com
o objetivo de me proporcionar um tipo de experiência diferente, memorável e enriquecedora ao
nível do conhecimento e interligação com outro tipo culturas, uma vez que, durante o período
do curso interagi com pessoas provenientes de vários países com culturas muito diferentes da
Portuguesa.

(de Novembro de 2012 até Maio
de 2013)

Curso Intensivo de Inglês

(de Março de 2010 até Junho de
2010)

Curso de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

(de Outubro de 2009 até Janeiro
de 2010)

Curso de Logística Industrial

Oxford School Lisboa

UC – Universidade de Coimbra (FCTUC – Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra)

UC – Universidade de Coimbra (FCTUC – Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra)
▪ Estrutura da Cadeia Logística, Gestão de Inventários e Métodos de previsão, Armazéns e
Armazenamento de produtos; Supply Chain Management.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna
Outra Língua

Português
Inglês ( EFCELT – EF Cambridge English Level Test (Nível Intermédio))

Competências Pessoais /
Realização Pessoal

Competências informáticas

▪ Responsável (exemplo: entrega de projetos dentro dos prazos estabelecidos com o cliente
e para com a empresa);
▪ Hard Worker (exemplo: sempre que é necessário um esforço adicional para cumprimento de
prazos);
▪ Capacidade de adaptação à mudança (exemplo: estudo, desenvolvimento e conclusão de
projetos que estavam fora das minhas competências e formação; encarar novos projetos
numa área distinta com o objetivo de aprender e desenvolver novas competências/
aptidões);
▪ Capacidade de trabalhar em equipa ou sozinho de forma responsável (exemplo: definir as
várias fases de um projeto e respetivo deadline dando feedback ao manager com frequência
do ponto de situação em que se encontra cada fase).
▪ Domínio das aplicações: Microsoft Office;
▪ Domínio geral da aplicação visual Sherlock;
▪ Domínio geral do software de modelação SolidWorks;
▪ Conhecimentos Básicos da aplicação Gráfica Photoshop;
▪ Domínio geral do software de simulação de processos (SIMUL 8);
▪ Domínio da Linguagem de programação COBOL – Área da Banca;
▪ Domínio geral da aplicação Microsoft Visual C # 2008 Express Edition;
▪ Domínio geral de programação de PLC ( Programmable Logic Controller);
▪ Domínio da aplicação Microsoft Office Excel (Programação em Visual Basic, tabelas
Dinâmicas, etc.).

HOBBIES
▪ Especial gosto pela prática de desportos coletivos (Voleibol Praia);
▪ Organização de eventos em cooperação com a Fundação INATEL ;
▪ Jogador Federado de Andebol, União desportiva de Leiria no ano de 1997;
▪ Nos tempos livres gosto de viajar, praticar desporto, ler e ver televisão (séries, filmes, etc);
▪ Atleta de competição de BTT (Bicicleta Todo o Terreno) 1998-2004, realização de várias provas
a nível regional, distrital e nacional. Organização de alguns passeios da modalidade na região
de Leiria em cooperação com a BMW e KTM.

Carta de Condução

▪ Carta de Condução da categoria B.

