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Neste momento procuro um espaço de trabalho onde possa desenvolver e aplicar as
competências adquiridas no curso de formação profissional de Técnico de Higiene e Segurança
do Trabalho e Ambiente, ministrado pela Escola Profissional do Nordeste, desde Julho de 2010,
bem como, nas experiências profissionais que tenho vindo a obter, visando, assim, um
trabalho objetivo de modo a originar bons resultados.
Relativamente à minha experiência profissional, é de referir que trabalhei na instituição “Obra
do Padre Américo Nos Açores – Casa do Gaiato de S. Miguel”, exercendo a função de Ajudante
de Lar e Centro de Dia, de 12 de Março a 4 de Outubro de 2013.
De mencionar que entre 1 de Outubro de 2010 a 31 de Março de 2011, realizei o programa
Estagiar T no Serviço de Segurança, Saúde no Trabalho e Ambiente do Grupo SATA e,
anteriormente, efetuei nesta empresa dois estágios de formação profissional. O primeiro teve
início a 27 de Maio de 2009 com duração total de 180 horas e o segundo a 1 de Fevereiro de
2010 com duração total de 210 horas.
Também, trabalhei no ATL “Os Salgueirinhos” da Associação Sol Nascente, exercendo a função
de Ajudante de Educação 3ª, desde 1 de Julho de 2005 a 14 de Setembro de 2007. Ainda,
trabalhei nesta Associação através do programa Jovem Solidário – OTL, no mês de Julho e
Agosto no ano de 2004 e 2008.
Possuo o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, ministrado pela Escola
Profissional da APRODAZ, bem como, o curso homologado pela DRTQPDC – GHSST, para
efeitos de atualização científica e técnica de TSSHT e TSHT, “Organização Interna de
Emergência” (Primeiros Socorros, Combate a Incêndios, Procedimentos de Evacuação).
A responsabilidade, o perfeccionismo, a adaptabilidade, o dinamismo e o bom relacionamento
interpessoal em geral são as minhas características básicas.
Sendo assim, encontro-me disponível para uma possível entrevista pessoal, podendo prestar
outras informações que penso serem relevantes.
Agradeço a atenção dispensada e coloco-me ao inteiro dispor para contato, através do número
913976613 ou e-mail: guicosta_85@hotmail.com.
Despeço-me apresentando os meus melhores cumprimentos.

