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Exmas. Senhores da Qis,
Estando presentemente em processo de conclusão do mestrado, gostaria de iniciar a minha
carreira profissional, pelo que venho por este meio apresentar a minha candidatura a uma
possível vaga na vossa equipa.
O meu nome é Sandra Amoroso, sou licenciada em Biologia e actualmente frequento o 2º ano
do mestrado em Ecologia Marinha na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
realizando tese sobre a variabilidade espácio-temporal dos desembarques de pesca.
A biologia é uma área que tem actualmente como um dos grandes objectivos o
estabelecimento de um equilíbrio entre o desenvolvimento da espécie humana e a natureza.
Numa época em que é necessário fazer chegar à população a preocupação ambiental e
aproximar as pessoas da própria natureza, acredito que para trabalhar na área da gestão,
protecção e avaliação ambiental se deve possuir persistência, tolerância, compreensão e poder
de análise crítica, características que fazem parte da minha personalidade profissional e
pessoal. Deste modo caracterizo-me por um desenvolvimento disciplinar equilibrado e realista,
tendo sempre em conta um parecer factual.
Os meus valores são a honestidade e o empenho em cumprir objectivos.
As minhas qualidades são a boa organização e a eficiência.
Os meus defeitos são a precisão e o rigor.
Com isto, acredito ser uma mais-valia para a vossa equipa, pelo que envio em anexo o meu
Curriculum Vitae e gostaria de, numa entrevista, poder prestar outras informações que possam
ser relevantes para a minha candidatura.
Na expectativa de ir ao encontro das necessidades da vossa empresa, despeço-me com os
melhores cumprimentos e agradeço a atenção dispensada.
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Perfil:
Caracterizo-me como sendo uma pessoa curiosa, aplicada e bastante organizada. Os meus estudos comprovam ter gosto em
aprender, desenvolver e investigar. Licenciada em Biologia Marinha e a finalizar o mestrado em Ecologia Marinha, pretendo dar
início à minha carreira laboral. Tendo inicialmente direccionado a minha formação para o meio marinho e a biologia animal,
desenvolvi também grande interesse no âmbito da gestão, protecção e políticas ambientais, levando à escolha da realização da
minha tese “Fisheries landings variability for different fleet components along the Portuguese coast”; o que me permitiu a
obtenção de um bom conhecimento a nível estatístico, organizacional e de tratamento de dados.
Hobbies: pesquisas, documentários, leitura, mergulho, desporto e culinária.

Formação Curricular:
 2012

 2011

 2007

Mestrado em Ecologia Marinha na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).
Formação em Ecologia Marinha, Recursos Marinhos, Detecção Remota, Gestão e Governança Costeira,
Marítima e de Recursos, Impactos Ambientais. Actualmente no 2º ano do mestrado a realizar tese e disciplinas
de gestão ambiental. Média actual: 16 valores;
Licenciatura em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).
Formação em Biologia animal e vegetal, Fisiologia, Química, Ecologia, Impactos Ambientais, Politicas
Ambientais, Estatística, Conservação, entre outras. Último ano de formação na vertente de ambiente marinho.
Média final: 13 valores;
Ensino Secundário em Ciências e Tecnologias na Escola Secundária Jorge Peixinho,
Montijo. (especializado em Biologia, Geologia e Técnicas Laboratoriais). Média final: 15 valores.

Experiência Profissional:
Outubro de 2007 até Actualmente

AVON Cosméticos, Portugal
Comercial/Revendedora;

Março de 2012 a Julho de 2012
(5 meses)

Projecto Roazes, Setúbal
Bióloga - Monitorização de golfinhos Roazes no Estuário do
Sado;

Abril de 2006 a Junho de 2006
(2 meses)

Supermercado Plus, Montijo
Funcionária de Supermercado - Caixa e reposição.

Formação Extra-curricular:
 Fevereiro de 2013: Acção de Formação “Boas práticas em gestão de resíduos e Segurança em laboratório”, FCUL
 2006: Open Water Diver, Cipreia, Lisboa

Aptidões Linguísticas:
 Português (língua nativa)
 Inglês (bom)
 Espanhol e Francês (conhecimentos básicos)

Aptidões Informáticas:
 Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint)
 Statistica

 Idrisi
 Quantum GIS

