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

Marques Inês

Morada(s)

Urbanização MalvaRosa, Av. Mague Lote 25, 3ºD, 2615-043 Alverca do Ribatejo Alverca do Ribatejo
(Portugal)

Telemóvel

913120434

Endereço(s) de correio electrónico

imarques@iol.pt

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

18/05/1983

Sexo

Feminino

Emprego pretendido / Área Engenheiro do ambiente
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
Tipo de empresa ou sector
Datas

12/2008 - 15/01/2012
Responsável Geral
Responsável de obra.
Gestão de clientes.
Orçamentista.
Técnica de resíduos.
Implementação do sistema de qualidade, ambiente e segurança.
Marques e Filhó Lda
Póvoa de Santa Iria (Portugal)
Construção Civil e Consultadoria
19/03/2009 - 19/03/2009
Auditora
Auditoria de Diagnóstico Ambiental
Watercare
2615-043 Alverca do Ribatejo Alverca do Ribatejo
Tratamento de Água
06/2007 - 11/2008

Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
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Colaboradora na implementação da acreditação dos parâmetros pH, condutividade e parâmetros
microbiológicos.
Análises microbiológicas de água de consumo, recreio e processo.
Pesquisa e quantificação da bactéria Legionella.
Análises fisico-quimicas de águas de consumo, naturais, piscinas, processo e recreio.
Técnica de amostragem de água para consumo humano, Legionella e piscina.
Técnica responsável pela manutenção da qualidade do sistema de tratamento de água, splits, UTA's,
caldeiras, chillers, entre outros.
Colaboradora da gestão dos resíduos.
Colaboradora na certificação dos serviços.
Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu
© União Europeia, 2002-2010 24082010

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

Grupo Watercare - Ecotarget
2615-043 Alverca do Ribatejo Alverca do Ribatejo
Tratamento de água
04/2007 - 11/2008
Angariadora de clientes.
Marques e Filhó Lda
Póvoa de Santa Iria
Construção Civil e Consultadoria
04/2007 - 05/2007
Projecto fim de curso
Analista de laboratório de água e superfície.
Avaliação da qualidade de ar e água prestados num grupo de hóteis.
Ecotarget-Aqualab
Alverca do Ribatejo
Laboratório de microbiologia e fisico-quimico
01/06/2005 - 30/06/2005
Estágio curricular
Avaliação da eficiência de lagoas de macrófitas.
EMAS
Beja
Empresa municipal de água e saneamento de Beja
12/2004 - 01/2005

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
Tipo de empresa ou sector

Recolha, transporte e tratamento de águas residuais provenientes da ETAR de Beja
EMAS
Beja
Empresa municipal de água e saneamento de Beja
07/2003 - 09/2003
Técnica fabril
Técnica de laboratório.
TOMSIL
Beja
Indústria alimentar

Educação e formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
Datas
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14/02/2009 - 14/02/2009
Seminário
"Mercado do Carbono: Regulado e Voluntário".
Instituto Superior de Ciências da Saúde EGAS MONIZ (Núcleo de ambiente, segurança, saúde e
qualidade (NASSQ))
03/2008 - 07/2009
Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu
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Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

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
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Pós-graduação Gestão Ambiental e Auditorias Ambientais
Norma ISO 14001.
Metodologiade identificação e avaliação e aspectos de impactes ambientais.
Aspectos, impactes e controlo ambiental.
Legislação ambiental.
Metrologia aplicada a sistemas de gestão.
Prevenção e controlo da poluição.
Cenário de emergência ambiental e acidentes industriais graves.
Planos de emergência internos e externos e simulacros.
Norma ISO 19011.
Técnicas e metodologia de auditorias ao SGA.
Auditoria interna.
Instituto Superior de Ciências da Sáude EGAS MONIZ (Núcleo de ambiente, segurança, saúde e
qualidade (NASSQ))
2005 - 2007
Licenciatura em Engenharia do Ambiente-Ramo Sanitária
Química do ambiente.
Estudos de impacto ambiental.
Planeamento e gestão ambiental.
Saneamento.
Processos e tratamento biológicos.
Sistemas internacionais geográficos.
Modelos de simulação ambiental.
Escola Superior Agrária de Beja

2001 - 2005
Bacharel em Engenharia do Ambiente-Ramo Sanitária
Microbiologia.
Microbiologia do ambiente.
Bioquimica.
Química.
Topografia e cartografia.
Operações e processo de tratamento de águas e efluentes.
Poluição atmosférica.
Tratamento e controlo de águas e efluentes.
Métodos instrumentais de análise.
Conservação dos recursos naturais do ambiente.
Escola Superior Agrária de Beja

Aptidões e competências
pessoais
Primeira língua

Português

Outra(s) língua(s)
Auto-avaliação
Nível europeu (*)

Inglês
Francês

Compreensão
Compreensão oral
A2 Utilizador básico B1

Leitura
Utilizador
independente

Conversação
Interacção oral

Escrita

Produção oral

A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico B2

Utilizador
independente

A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico
(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)

Aptidões e competências sociais
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Boa capacidade de comunicação adquirida através da minha experiência como técnica de recolha de
Para mais informações sobre o Europass, consulte http://europass.cedefop.europa.eu
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amostras.
Espírito de equipa e boa capacidade de adaptação a ambientes diversificados adquiridos como
responsável de obras.
Aptidões e competências de
organização

Capacidade de organização adquirida como técnica de laboratório.
Capacidade de gestão adquirida como gestora de clientes.
Capacidade de liderança adquirida como responsável de obra.

Aptidões e competências técnicas

Dimensionamento de um sistema de drenagem de águas residuais e pluviais de São Brissos.
Dimensionamento da rede de abastecimento desde a captação, adução até ao cliente final de
Ferreira do Alentejo.
Determinação da qualidade de água de consumo humano (Clostridium perfringens, coliformes totais,
E.Coli, número total de germes a 22ºC e 37ºC e enterococos), bem como do ar interior (Legionella)
de um grupo de hóteis de Portugal (projecto fim-de-curso).
Técnicas para determinação de CBO5, CQO, nitratos, nitritos, azoto kedjahl, ferro, fósforo, sólidos
suspensos e totais, pH, condutividade, turvação, dureza total, dureza cálcica e alcalinidade total
(estágio curricular e projecto fim-de-curso).

Aptidões e competências informáticas

Domínio do Software Office (Word, Excel, Acess, Power Point) e Internet Explorer.
Conhecimentos básicos (Idrisih, ArcView, ASW6).

Outras aptidões e competências
Carta de condução
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Conhecimentos da Norma ISO 17025, ISO 9001 e ISO 14001.
B
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