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Sou a Ana Carolina Medeiros Teves, tenho 29 anos e resido na
freguesia de Santo António de Nordestinho, no Concelho de Nordeste.
Possuo o Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos,
nível IV, concluído na Escola Profissional de Nordeste em 15 de julho de 2009.
Ao longo do curso realizei 3 estágios profissionais, nas empresas

Opensys, Rádio Popular e VI – Vasconcelos Informática. Foram experiências
deveras gratificantes e de aquisição de conhecimentos, onde ingressei no
mercado de trabalho embora por períodos curtos de tempo.
Findo o Curso Profissional, tive a oportunidade de realizar o programa
Estagiar T, na Câmara Municipal de Nordeste, de 1 de outubro de 2009 a 31 de
setembro de 2010, ocupando a função de Monitora no Espaço Internet.
Sempre disponível a adquirir novos conhecimentos, realizei ao longo do
tempo algumas formações, nomeadamente no âmbito de Higiene e Segurança

no Trabalho, Excelência no atendimento, Atendimento ao Balcão e por último o
Curso de Formação Profissional, “Formação Pedagógica Inicial de Formadores”,
onde tive a oportunidade de lecionar um módulo através da empresa Norma
Açores.
No ano de 2011 realizei pelo Instituto Nacional de Estatística os Censos
2011, na freguesia de Santo António de Nordestinho.
Trabalhei na empresa Damião de Medeiros, nomeadamente na Casa
Cheia de Nordeste de 25- 02- 2011 a 24-11- 2012 e recentemente ao abrigo do
Programa RECUPERAR na Santa Casa Misericórdia de Nordeste por um período
de 2 anos (10-03-2014 a 10-04-2016).

Sou uma pessoa bastante dinâmica, muito responsável, pontual e com
objetivos bem definidos, sendo capaz de integrar facilmente numa equipa de
trabalho.
Atualmente procuro novas oportunidades no mercado de trabalho, com
disponibilidade imediata a qualquer desafio dentro das várias possibilidades nas
minhas áreas de formação. Nesse seguimento, comprometo-me a desempenhar
as minhas funções com empenho e dedicação.
Encontro-me disponível para marcação de entrevista ou para qualquer
esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Carolina Medeiros Teves

