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Carta de Apresentação

Eu, Joana da Silva Cordeiro de Sousa Fonseca, casada, nascida a 22-06-1989, de
nacionalidade portuguesa, natural de São José, concelho de Ponta Delgada, residente na
Rua Eng. Albano Salvador Almeida Sousa n.º 7, com o código postal 9630-202, possuo
o 12º ano.
No passado, frequentei o curso profissional de serviços jurídicos, havendo
realizado dois estágios profissionais, ambos no Tribunal de Família e Menores de Ponta
Delgada, onde desempenhei as seguintes tarefas: movimentação de processos, dar
entrada de processos no sistema informático utilizado naquela entidade, arquivo, efetuar
notificações entre outras atividades.
Como experiencia profissional trabalhei 2 anos e 3 meses como operadora call
center na empresa Zon Açores.
Tendo em conta que fiquei desempregada optei por tirar o curso de
Empreendedorismo, em regime pós-laboral com uma carga horária de 120 horas,
através da empresa Competir Açores. De salientar que nesta formação foram dados 12
módulos sendo eles: Empreendedorismo, inovação e plano de negócios; Tecnologia de
Informação e Comunicação; Direito da Empresa; Gestão de Recursos Humanos;
Estratégia Empresarial; Ética e Responsabilidade Social e Empresarial; Gestão de
Stocks; Marketing e Estudo de Mercado; Comunicação e Negociação; Noções de
contabilidade geral, analítica e de fiscalidade; Finanças Empresariais e, por último,
Criação de um projeto de investimento.
Entre as minhas caraterísticas básicas encontram-se: tolerância, adaptabilidade,
dinamismo, organização, responsabilidade, boa capacidade de comunicação, gosto por
contatar com diversas pessoas e bom relacionamento em geral.

No momento e dada a conjuntura atual, procuro, uma nova oportunidade de
trabalho, estando aberta e com disponibilidade imediata a qualquer desafio. Deste modo,
mostro desde já a minha disponibilidade para um contato pessoal e a qualquer
esclarecimento que seja necessário.
Os meus melhores cumprimentos.

Joana Fonseca
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