Europass-Curriculum
Vitae
Informação pessoal
Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)
Morada(s)
Telefone(s)
Correio(s) electrónico(s)

Silva, Rui Paulo de Oliveira e
Rua Pedro Vaz d’Eça nº14 1º Esquerdo D 3800-322 Esgueira, Aveiro, Portugal
234304027

912680859

ruipauloliveirasilva@gmail.com

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

03.01.1987

Sexo

Telemóvel:

Masculino

Emprego pretendido / Área Bioquímico
funcional Técnico de higiene e segurança alimentar
Educação e formação
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

Outubro 2011- Fevereiro 2012
Técnico de Higiene e segurança alimentar
Consultadoria e auditoria em higiene e segurança alimentar

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Certform- Escola de formação prática

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

Muito Bom (18,4 em 20 valores)

Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

2005-2011
Licenciatura em Bioquímica
Domínio geral
Língua Portuguesa, Língua estrangeira (Inglês)
Domínio profissional
Área laboratorial (indústria alimentar, farmacêutica, biotecnologia e ambiente)

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
Portugal

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

12 em 20 valores (final)

Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de ensino
ou formação
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2002-2005
Ensino Secundário
Científico Natural- 1º agrupamento
Escola Secundária Dr Jaime Magalhães Lima
Esgueira, Aveiro
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Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

16 valores em 20

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

Outubro de 2010 a Fevereiro de 2011
Repositor
Atendimento ao público e reposição de material na Loja
DeBorla - Retail Park Aveiro
Comércio

Aptidões e competências
pessoais
Língua(s) materna(s)

Língua Portuguesa

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

Inglês

Compreensão
Compreensão oral
Utilizador
avançado

C1

Conversação

Leitura
C2

Utilizador
avançado

Interacção oral
B1

Utilizador
independente

Escrita

Produção oral
B2

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

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

Aptidões e competências sociais







Espírito de equipa
Boa capacidade de adaptação
Forte sentido de responsabilidade
Capacidade de argumentação
Capacidade de facilmente tomar a iniciativa

Competências adquiridas em meio profissional e da prática desportiva em equipa

Aptidões e competências de
organização

 Sentido de organização
 Facilidade em aprendizagem
Competências adquiridas em meio profissional e do voluntariado realizado

Aptidões e competências técnicas  Conhecimento de diversas técnicas laboratoriais bem como a sua aplicação no âmbito:

 Biologia (preparação de material biológico, análise ao microscópio, estrutura característica de
diversos tipos de células)
 Química Orgânica (reacções características de cada grupo de compostos e utilização de
técnicas de síntese e purificação)
 Química-Física (métodos experimentais nas áreas de Termodinâmica Química, Propriedades
de Soluções, Cinética Química)
 Bioquímica (centrifugação, disrupção mecânica, diálise, cromatografia e espectrofotometria
de UV/Vis, determinação de proteína e de açúcares, estudo espectroscópico da
hemoglobina, isolamento e caracterização de DNA, estudo cinético de enzimas,
electroforese e cromatografia para separação de proteínas, métodos de reconhecimento
de diferentes tipos de sangue e estudo de alguns aspectos de processos metabólicos.)
 Genética (Extracção de DNA; PCR- polymerase chain reaction; electroforese de Gel)
 Microbiologia (técnicas básicas de microbiologia)

 Prática em técnicas de química analítica (análises volumétricas, espectrometria)
 Projecto de final de curso com o tema “Estudo da migração do ferro das latas de sumo para o
refrigerante”, com nota final de 15 valores
 Conhecimentos ao nível de bioquímica alimentar
 Conhecimento e implementação de Sistemas de higiene e segurança Alimentar (HACCP)
Aptidões adquiridas durante a formação académica e a partir da fomação de higiene e segurança
alimentar nível 1 e nível 2.
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Aptidões e competências
informáticas
Outras aptidões e competências

Carta de condução

 Conhecimento de informativa na óptica do utilizador;
 Domínio do Microsoft Office;
Prática de basquetebol no Clube dos Galitos de 2000 a 2005
Animador de grupo de jovens em catequese na Paróquia de Esgueira de 2005 até ao presente
Prática frequente de futebol
Frequência da Banda Marcial de Fermentelos (1997)
Voluntariado na Casa de Saúde do Telhal em 2005
Participação no programa Ocupação de Tempos Livres do IPJ entre 2002 e 2004
Carta de condução da categoria B

Informação adicional Participação em várias conferências relacionadas com a formação académica, bem como

participação na organização das Olimpíadas da Química na Universidade de Aveiro;
Frequência do 1º ano curso de Engenharia electrónica e telecomunicações da Universidade de Aveiro
antes de transitar para Bioquímica;

Anexos
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