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Algarvia, 27 de Maio de 2015
Exmo. Senhor,
Eu, Márcia Maria Furtado Melo declaro sob compromisso de honra, toda a veracidade
dos elementos a seguir mencionados.
Obtenho Curso Técnico Topografo/Geómetra obtido na Escola Profissional de Nordeste
(Nível III) sendo atribuído a equivalência ao 12ºano entre 2003 a 2005.
Adquiri também Curso de formação profissional de Empreendedorísmo, no qual aprendi
a definir o conceito de empresa, a classificá-la e explorar as técnicas de informação.
Tirei também com aproveitamento o Curso de Higiene e Segurança no Trabalho, bem
como uma ação de formação “Triagem de Resíduos Hospitalares”, sendo esta adquirida
no Centro de Saúde de Nordeste, onde já me encontrei a desempenhar funções de
assistente operacional, no serviço de lavandaria, esterilização, entre outros.
Possuo formação de PowerPoint, Curso de Formação Profissional Avançado de
Informática, como também formação em Autocad, em 2010, tendo sido esta muito útil
na formação de Topografo/Geómetra.
Devido a uma situação pessoal e inesperada, ocorrida em 2012 e continuada até aos dias
de

hoje,

adquiri

experiência

em

dar

auxilio

a

doentes

acamados,

imobilizados/dependentes de outros para todas ou quaisquer necessidades básicas.
Executei funções como Topografo/Geómetra na Empresa Tavares Vieira, LDA, Estudos
e Projetos (anos 2006 a 2010), bem como no Instituto Geográfico Cadastral exercendo
funções do mesmo.

Caracterizo-me como pessoa dinâmica, flexível com espírito de equipa/iniciativa e
organizada.
Os desafios colocados não são para mim obstáculos, mas sim formas de motivação e
evolução.
Atualmente, procuro novas oportunidades no mercado de trabalho, com disponibilidade
imediata a qualquer desafio dentro das várias possibilidades, nas áreas onde obtenho
experiência mas também disposta a aprender e a desempenhar outro tipo de funções.
Sendo assim, encontro-me disponível para marcação de entrevista ou para qualquer
esclarecimento adicional com a vossa entidade.
Atenciosamente,
Márcia Melo

