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Data de nascimento: 11 de Janeiro de 1988

Educação e Formação:
•

Outubro de 2009 a Julho de 2011 (falta a defesa da tese de mestrado, cuja data não
consigo prever de momento) - Mestrado em Ciências da Comunicação (Bolonha)
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, Faculdade de Ciências Humanas
Estudo aprofundado de teorias comunicacionais em diversos contextos,
nomeadamente, em ambientes organizacionais e nos media
Conhecimento e desenvolvimento de métodos de investigação para a
concretização da dissertação
Média esperada de 16 valores

•

Setembro de 2006 a Julho de 2009 - Licenciatura em Economia (Bolonha)
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia
Média final de 15 valores
Conhecimentos avançados de cálculo, econometria, história económica,
políticas macro e microeconómicas, modelos de gestão de empresas e de pessoal

•

Setembro de 2003 a Julho de 2006 - Ensino Secundário
Escola Secundária Severim de Faria, Évora
Média final de 18 valores

Formação complementar:
•

Setembro de 2010 a Janeiro de 2011 - Formação Avançada em Desenvolvimento
Pessoal e Profissional
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa
Conhecimento aprofundado de nós próprios, quer na vida pessoal quer
profissional, e da forma como interagimos com o mundo que nos rodeia

•

Janeiro de 2010 - Seminário em Marketing Pessoal
Aprendizagem de técnicas comunicacionais que chamam especialmente a
atenção dos nossos interlocutores

Experiência Profissional:

• Setembro de 2011 até ao presente – Estágio Profissionalizante da Caixa Geral
de Depósitos
Conhecimentos dos trabalhos de front office e back office ao nível de
agência
Inicialização à cadeia do sistema bancário
Interacção com diversos tipos de unidades particulares e empresariais
intervenientes na economia
Línguas:
•

Português - nativo

•

Inglês – escrita e compreensão oral avançadas e expressão oral intermédia

•

Espanhol – compreensão oral avançada, expressão oral intermédia e escrita básica

•

Italiano – compreensão oral intermédia, escrita e expressão oral básicas

Outros interesses:
•

Actividades de fitness
Formação em aulas de grupo com obtenção da cédula de instrutor PROCAFD
Estágio num ginásio

•

Apoio a crianças de instituições de ajuda social na sua vertente académica
Explicações dadas a crianças da primária e ensino básico em iniciativas de
voluntariado

