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INFORMAÇÃO PESSOAL

Nuno Gilberto Ribeiro Lourenço
Morada

Rua do Pedrogão Nº 15, 2460-403 Alcobaça (Portugal)

Telemóvel 916351294
Email

nuno_djtec@hotmail.com

Skype

nunito_l

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/nuno-lourenço-b23431125

Sexo Masculino | Data de nascimento 01/09/1984 | Nacionalidade Portuguesa
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
07/2002 – 03/2004

Auxiliar de pedreiro
Gilberto e Vitor, Sociedade de construções Lda, Alcobaça (Portugal)

03/2004 – 12/2014

Operador/a de Cerâmica
CS Coelho da Silva, S.A.
2480-071 JUNCAL Porto de Mós (Portugal)
http://coelhodasilva.pt/
Tipo de empresa ou setor de atividade Fabrico de telhas cerâmicas e acessórios para revestimento
de coberturas e fachadas.
Função Executar a preparação, a conformação, o acabamento, a secagem, a decoração, a
engobagem/vidragem, a cozedura, a escolha e/ou a embalagem de produtos cerâmicos, utilizando
processos mecânicos e manuais, de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos.

01/01/2015 – Presente

Técnico de Cerâmica - Chefe de Equipa
CS Coelho da Silva, S.A.
2480-071 JUNCAL Porto de Mós (Portugal)
http://coelhodasilva.pt/
Tipo de empresa ou setor de atividade Fabrico de telhas cerâmicas e acessórios para revestimento
de coberturas e fachadas.
Função Desenvolver o processo produtivo de fabrico de produtos cerâmicos, bem como planear,
coordenar, controlar e/ou supervisionar as atividades das equipas afetas à sua área de intervenção,
de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

3/4/16

2001 – 2002

Frequência do 12º Ano

2015 – 2016

Frequência do Maiores 23

2016 – 2017

Início de Licenciatura no curso de Engenharia Informática no
Instituto Politécnico de Leiria

2017 – 2018

A frequentar o 2º ano do curso de Engenharia Informática

2018 -- 2019

A frequentar o 3º ano do curso de Engenharia Informática
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

Portuguese

Outras línguas

COMPREENDER

FALAR

ESCREVER

Compreensão oral

Leitura

Interação oral

Produção oral

C1

C1

C1

C1

Inglês

C1

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado

Competências de comunicação

Competências de organização

Competências relacionadas com
o trabalho

Boa capacidade de comunicação adquirida através das relações interpessoais com colegas e
colaboradores internacionais da empresa atual.

Boa capacidade de coordenação e organização de planos de trabalho, gestão de encomendas,
gestão de colaboradores (atualmente responsável por uma equipa de 9 pessoas), controlo e gestão
de qualidade.

Ampla experiência no contacto com máquinas de aplicação de vidrados e engobes em material
cerâmico.
Bom conhecimento dos processos de controlo de qualidade de material cerâmico.

Competência digital

AUTOAVALIAÇÃO

Processamento
de informação

Comunicação

Criação de
conteúdos

Segurança

Resolução de
problemas

Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador avançado

Carta de Condução

24/2/2018

•

Conhecimento médio de Photoshop (Edição e criação de texturas para videojogos)

•

Conhecimento médio de modelação em 3D Studio Max (Modelação para videojogos)

•

Conhecimento avançado de programação em C / C++

•

Conhecimento avançado de programação em PHP

•

Conhecimento avançado de programação HTML 5

•

Conhecimento médio de programação CSS 3

•

Conhecimento médio de programação em Java

•

Conhecimento médio de programação em C#

•

Conhecimento avançado de programação em Laravel

•

Conhecimento na área de criação de páginas Web, assim como todo o seu processo de
background (Montagem e manutenção de servidores (Windows e Linux) para alojamento,
gestão de domínios, etc)

•

Manutenção e montagem de computadores (Desktop, Laptop), hardware e/ou software

•

Conhecimento médio de Excel

•

Conhecimento médio de Word

A1, A, B1, B
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