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Informação pessoal
Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) Taborda João 

Morada(s) Rua Guedes Azevedo 45 4o Dto
Telefone(s) (+351) 222003814 Telemóvel (+351) 964000134

Endereço(s) de correio electrónico joao.taborda@gmail.com

Nacionalidade Portuguesa

Data de nascimento 13 Out 84

Sexo Masculino 

Emprego pretendido / Área
funcional

Arquitectura e concepção de sistemas sócio-técnicos ou aplicações de Software
Investigação ou desenvolvimento tecnológico

Areas de especial interesse:
Inteligência Artificial
Computação Gráfica
Desenvolvimento Web

Experiência profissional

Datas 1 Out 05 - 30 Nov 05 
Função ou cargo ocupado Monitor da disciplina Projecto FEUP

Principais actividades e
responsabilidades

Orientação e acompanhamento no desenvolvimento de projectos no âmbito da disciplina Projecto
FEUP – componente SOAP (SOcialização e APrendizagem)

Nome e morada do empregador Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Rua Dr. Roberto Frias, s/n
4200-465 Porto

Tipo de empresa ou sector Ensino Superior Público Universitário

Formação académica e
profissional

Datas 1 Set 06 - 1 Fev 07 
Designação da qualificação atribuída Programa SOCRATES/ERASMUS

Principais disciplinas/competências
profissionais

* Neural Networks
* Genetic Algorithms
* Network Services Programming
* Cryptography
* Intensive Course Of Polish Language (EILC Beginners Level, A2)

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Faculty of Mathmatics
University of Łódź - Poland

Datas 01/09/2002 - 30/09/2007 
Designação da qualificação atribuída Licenciatura em Engenharia Informática e Computação
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		 João
		 Taborda
		 			
			 Rua Guedes Azevedo 45 4o Dto
			 (+351) 222003814
			 
			 (+351) 964000134
			 joao.taborda@gmail.com
		
		 
			 1984-10-13
			 M
			 Portuguesa
		
		
			 /9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEPERETFhwXExQaFRERGCEYGh0dHx8fExciJCIeJBweHx7/2wBDAQUFBQcGBw4ICA4eFBEUHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh7/wAARCADIAIwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD6W3jPWgvn/wDVVLefWnq+BXrkcpYSVGJAPPcHrUd3dR28fmSMqj3OKiZlbqM+hHWuN8c+I00plMjAWucSMgJZH7E4/CpcrDULs3p9esyxU3IifncpwGGBXA+NfHOn6dZXu+9RyYSRg85HBBxxmvHPil4vT7apsruKQN85jj4KH1/QV5D4k8RS3luYN3U5znt6Vzus27I6VQSV2d3beMJbXU4V81XCu067idq7uT/6CKxPGnjzVNWvt8l2y8bcDgL82eBXCRXsiQS4c72woJ7Dn/61RWqfaJi0kmOeSelYqLSszWUlJqyOpk1O5vXa5nldy7Z3luT7nNN+2hGCtcEN221mEwfZ2DyN8p/h6n8apRzxrIZFTfg5JJyfoKjlTNeax2+j+JLqJ1dbqZQnQ7yOn1r3H4V/FyyhkFtrOo3jb8cvGCo/FRk18v293dPIAlwWYncFzwoq/bavKqhGkV265I/rVR5oPQhqM1qfojpWq2epWkdxaTrNG/Rlq9nnivi/4ZfGG58NTxwag7y2GMKAclT/AFFfVvgTxXpfirSY7/TJ0lhIwcMCyn0I7GuyFRS06nFUpuDOlU04HnrTOr+1D8dK1MR4OaWo1JzTs0wMkNTw3HWoA2T1pwJHekakuePavIPj1rkejeHpkESosp2lsYLMf1x/ntXq1xMI4Wds4A6ivlz9oXUjquti0M/mQw5yi8YJ56DvisasrI0ox5pHjWvXsk0gfIRzyf8AEe1c1cMS5z1zzW7qcG2NQMt2B7CsoW7k8LlicAVz09EdFWLbKqAsuAcHNSRoVwWzj2OK63w14H1XW7sWttGwPV2xwPeu7k+CGpyRr5bA8dTQ6iHHDS6nkjyB7YxxL/Fz/te9UZJdrNGDwp4A717lZ/BS9iUm4kVOOMc8/Sue8R/B/UrUu9m3mhBkg96hTSNJ0JNaHncDCNfOyY49vLf3j6Cqs8xmcvgAE4A9B7Vf1jRdStpzDcQugQ9McD3qkLVkPJAHGWP+FWmtzKUJ7WHWzOjLvciNTur3X9lzX4tM8VSxSXH2dJY9pj34WQHGMj1Hb8q8VSBfJ4A6ckjrj9BVi2v5Le9iZJNu0All4xj0pc1ndD5Pd5WfpBp91FOuY3Vh2wc1aJJrxr9m/VtU1TRYslBYqhY+Ycys3Azx0+pOfavZQDiu6EuZXOCceV2BafzTQKX86tEmCDzTw3FVfMyaeH4qTQo+K702mjzSLgyYwgPQsen4dz7A18SeMNZlvNf1CZ5nm8ydwZDwX54OO3TpX2L4+kKaPK4LFlicqF6luAMe/OPxr4h1LZJqk6lwSrsRjoT7e3WuWvujqw2hSvLh3OzgA44212Pwu8H3evaoERPLCfOzMOgrlLZ7RplVAxkcBCMA4Oe35V9TfD3TrPTtKiSFQskqhpGxgniuOpNpWR6FGmpPmZ03hHwxaaRZJHCEeULhpCME1vvbAcZP51Vt7hYV4JFOk1JWXgnPSs7qxvyNsc8Cjgk/XNU5rSMybtoOeoI61ZW5DKcjIqpdzsvK9Km43E5fxX4L0G/ieSa2Cucklehry7xL8NbeWPFgFU84Gelew3N+TkNnB9axbqVCWIocw5Hsz5l8UeFNS0REku1ypOOOgrM0qCKZyzuU2EsNw4Y9hXvHjq0j1HTbmCRQ6mM49j6186zGSCd4g5+UkV1U5OaODEQVKSZ9Z/si3/2ie9hjVhAnHXgMef55r6VUArXyX+xdpK6lqV9ei5eMWWz5Ux8+c9c9uK+tRgcV3UVaJ51fWdxMCjHvRmm5rZGJyYIp+6q+TmpFNSalLxBZi/sHj3FWxwfQ9QfwIFfFfxd0OPw347vtKgRkhiZChOcsCinPP1NfceAQe4r5S/a+NunjuySLHnCwUyev3nx+lY1VdGlOVmeV+EovN123DLnEyjH419TaDdpDCF9q+bvhbYXF54lilAHlx4kYkdga9PvLnxBfXlxaaUI4baNvLLsPmc9/oK86rFynZHsYV2p3PYor+GQ4aZBjr83StGB9PdARcxFvZhXzXr3hnxHdbi+vKwDfdi3tg+nAxmofCmiS6bfk39zfEhvvBSFp+zSQ1UqOVkj6gt4CwLI4I7GnSQoIy0rKMeprnvBd2XsliWV3wOCxqt4x1UWUDxSOfmGMg81Foo0bkyDWNX0OCR45NTtY2/utIBXNXuqWWA1vdQyBuhVga8u8Y2Vlq10RayXInZsllQvzWdb+C7iPazaxNbs3QtEUz+uKr2UZK5DnVT2PT7mZLmNsEMGXqK+ePEcRi1m4QDAWQivVNFtta0aeKF5xeWTOFcY5XP8AEP615946gWDxZdqMbXfPI6VrRjys5sY+aOp9YfsUeGZNM8CXOuThlfUZsID3Reh/PNe/MeK4/wCC0Fva/Cvw3DbSLIgsIsuo4LFQT+tdax4r0oqyR5E3eTDvSHHrSZNN+uRVWJOXZKADTmYU0moK1HDNfLH7UWmw3/i271G3MnnWkcUU6shxjGdwPTuBX1KG5rx/4y6dbG+1KW8gzBdWq8gZLHG3AHrkCufEycYpo7sBSjVm4y7aep5F8F7Vt08wTA2AdfevRNV0q9GlvBpkX75wSTu29fU1xXwhl8j7Xp8qPHPC2HRhgqMmvYdPBKZxk4rgk7yPZw1O8LHi/inwPrF1YW9xDIZr1SVmS7jZkI3KRsAyFxtxjjgn1rtfAvhWTTtEtrWVJHnwxuCWIiOWyAqnkYHpXokFo8pB2gD6Vd8hIYWIwXA79q1dVtWCODp05Od9TF0iSPTX8pBgq+B9K5vx/N9qu8OTtYdfSty4MSXS7mJPfJ71z3igK14qHHArlc3c6Y0YuDZyOt+H5Bpdwlru85grQAsRG2GBKvtIYgjI4PeuM0vwxrVnbXUty8sF0qokUMW943wMMzbsjn+ZOMcV7XpoSe0VGUBgMZxwaZd6eh+Zo/1OK3VW0bWOaWDhUnz31OK8LwXP2RYruJkkHYnOPx9K85+INlv8dtCV+WR1zj6DmvarqNIjlQBiuVs9EXWvjDp6y4Fshj88nphiFp0pGWLpJtJn1v8ADyC3tvA2iQWiyrAljEsfmJtbbtGCR61uNmljVY0WNFCoowABgAelIxr10fNt3dyM5zTSTmnHrTDTQHHGfPelEtU8mnpk1mbWLkb7ia81+KkN1deILBFh82CLZK4B+8FLHp9a9FiJU5rM8TaV/aNpviH+kRZKY7+orGvT54WR1YKsqNZSZ4jrGnRab40GuWasttqUASdGGNki4xx7j+Vd94euFlQFmB54xXNeN7e9XRjNJYzQRpIN8kiFfmz0GevGeaTwxemOJYncM6qCcHg150r2uz14tRm0menCRRENvBrN1e7NrZSFfvMNq/U021uohB5k0yIOMZPJqnrd1Z3Vm0fmcdQwI6ipvc3TvuZ1hEJtRhhuJFCn5mOay/FsKRamqIwYNGOc9OKwFt4bXVJL62vp4piTljKfLc+hU5GeOuKxNZk+2XqtqN7NI6j5VjcrHnPU46/jS5Gi/bL4Uzu9DcraAsPmUlTxV6a5zHhhwfasfQ7yz+yKkcoII5LdSan1GURxfKwA7HNJuysT1M/UZV3lc8nio/ASyyeJba5Fu5aa/UBgMcblA+vSs3U5nEDSA5OOteyfBnwhdIbfVtXtpIVtlHkRyoVLNj72DyAM8eprejTc3ZHJXrxp3lLt+Z7BxmmNj2oLUxm4r1z5sGIqFmIPApztxUZPNNAcJmpUbioeKkTHFZm5YRqmjOarx1YiHeglnP8AxI0dtZ8I3ttF/rVXzE+o/wDrZrwqwuzbpBdqTjASXH1P9a+mXUOhU9CMV8ueI1Gk63faaSIxLcExAjPGcEfn+lcmKjex3YKW6Oy1Se8nsoXgGQVHyLyRmsBNV04o1pe3Vxb3CtzHJlT/APXH0q54H1uN7YW0zo/lvt3bvpg+9bnijRLe+RJhAkpAHBA5FcWsdD1qMYVJe8znWh0KS1ijBkAVslwQc89xVC/ttHkeZ4Z3USZHzKNoHsKsT6BpflHAa2kJ5Cggg1lax4f0yO0DC5kkdeANx3N9ad2eq8BTcbq34/5FLzxYkCLVInHAUFxk/mfpW7Z39ytjN9sO4hdygDOPpVPw74dtUc3VzbLyONw5FR+L9ShtI0tYMBZH2HB5ANRa+jPLrRVKXuu5d06KbVdUsLBAQbq5iiPGQAxANfYq7UUKowAMD6V8yfs9aONZ8cQ34Vja6REZWLDhpD8qf1b/AIDX0vmvUwkOWF+54WNnzTt2JC1NLUzvQ1dRx2EY1GzAnqaGqMtzTsJnF1IlRDrUqGsjosTR9asRdarxmsrxL4v0HwzGravfrCzfdQKWY++B/Wk2luEKcpvlirs6N5I4k3yuqKOrMcCvnD4s6b9sudRuLTm4trmR4mHOfm5H4isD9pP4nL4ha20TR3lSwjIldm+UyP2JHYD/ABrd8IBrjwrYeaMl7SMn67RXFiKt7WPVw2F9m5Rn8VtV2/4J5voGrNbXQjLZ81s7TnKkdfpXt/hvVrC+0rY10N6ptcE9DXhvjvw/c6XqD3lrESsj7gMfe56Vq+C9YR4QsMj78ZZGIJG0c59KxklJaApOErM7vxD9qSQfZpZJgxxjr+XrVHTbS5lkV7ufYAfmUcc+hrRTVIJ7KPLBXfgr+VZOrahDCGdGymSdxGPp9aXQ3U0ibxjq8elWyxRuFZuhry281WXVdSiXYzOflRR1ZunFJ4w115rjYMu54XHoRW58M9AeJm1S8QNLj91u/hz1P1ppKKuzDmlUnZH0V+y5b/2dp2q2TtvnYQyyH3wwwPYV7QWr4w8SeLtf8HQLqOgahLZymVVl2YIdeeCDwea9I+G37SOm6nNa6d4qsvsk8pCi8t+YifVl6r9Rn6V10MRFRSkc+JwcpTbhr5dT6HDUhPrUauGUMrAg8gg5BpC3rXaeWKxqI5zSlhmmHB707iscgDzzUig1Vu7i2tIzLczxwoOpdgK47X/iPp1mfJ0yP7ZLgkuSVRff1P6VhKcY7s9LDYHEYp2pRb/rudnq+p22k6bNfXUgVI1JAJwWPYD3NfLHxI1q91DWm1S4YuGYtgHO0dh9BXUeJPEep67cmW8mYpnKRA4RR7CuT8R2/nWZIHSuCvW5tj7rLcilgqE5zd5tfd5GF4Y8Gzauo1nVXbypHzHEDyw9/b2r2LRVWK0jjVdqqoAXsBXO+EHSTwituB+8hl2nnsc11Gnx7UAINcspyk9TwadGMOa2/V9x2p2UV3b7JlBHTkZrz3Wvh/LFIbzRLry5ud0bH5X/AB7V6k0W5cLVTyiHIGVNXGTTMqlJSWp5FcxeJdPRobixmkY8gowI/Os6U+I79Wt47B4y2Pnc8D1Ne2P5can7RHvGPSsmVN7F1j2r2zVcxl7HQ4Lw74JjhcXOpOJ5j3PYV28UawQhUGABge1PjQs3bFOuSAuBUSberNoQjHRHN+I4o57Z45kV424ZWGQRXmeoaU+j67AFYmCQlo89V9q9U1ZN9u+K4nxx/qtOk2knzcZB9R/9alCT1iOcIqcanVNfme+/B34x29tpun6D4lVkjjAhiv8AOQo/hDj0A43e3PrXvSukiK6MrKwBVlOQR6g18H2aH7G0ffGRXo/w9+J+ueE7UWgC39nj/j3nc/J/un+H9R7V14fFO1pno5tw17X97hlZ9V39Ox9SvjrmmZrgPBHxb8L+KLhLF3fS9QbAEFyRtdvRX6H8cE13+PcV6EJxkrxZ8XXw9WhLkqRsz5H1TVLu5YyXNxNIxPVmJNU7NmeB5CeXbH4CoLqQFsdTmrFpIDaAAchzXge1cp2Z+5wowpxtFWFk+9gmmSAOpQjIIwadkFyzDPGMVR1DV9OsGIuLhVYdUX5m/IVeopzp0481RpLzLHgacxeIp9NkPyOocA9CQcf+zV6c1oyLwOa8X0/X9LfVIbqDz0eNsbzGeM+vt0r3PQNQtdV06NkkUybeaFrofBYyhGnNypvmg9mvyKltL85R6lmVNwJ/Klv7V4Jt4U1HKN8IOe3Sr2PPfchuI1kXbz/Osu9WOPCk/hmnXgnViI5CB9aqRW0jvuckn3NUQkSR4WIsfTiqrBpnOORVq4RhiMCr+n6cfLDEZJqbNlrQwbm0zERt7c1wXiG3F3qUcI5S3Yk+x4r1HxPLFplkXkI8xxhF9685aM4LdWclmPvmsaj5dFue7lGWvEyVSa91fiyooxxTQzbH553VOwCnHHSoggKt9RWd9D6qUNbFeZHY7kYrJGQVIPNei+G/it4vtNJit/7VZ9nGZo1kb82Ga4Ro8TegK0lvGFQjj7x7VrCtKGqZw1suo13apFP1LtwzbtwNTWE/+jOSOQ+f0ppi9TUEwkgjcQhTv456A+tc6TjK7PZk7K5latrl4872dkAgzguPvMfb0qtaaNvO+4JJPJ55NX7DTBFL50hDN2rR2/QYolNvY8yjgHVk6mJ1fRdEUIbKG1YyQp1GHH94V1HhXVJNNu02SZhcg9fun1rDc4I46U+P5c46HnFTBuMrndUwtKpSdJr3We+abPFq1gHCjcBzVa7sjGrYj7cVynw214xgW7PyCAQe47GvQJHeb+EAY5J/pXoL3ldH5xiaEsPVdKe6OW/s0ytnbyat2ujbeQoJrdsYIxIRKvy569K05DbxwnbHtPSmrWOezONj0hZr07lAjT+dal/9h0rTmurmRERFzzWlePBBCMMBgZavGPiX4qS81D7LFIZIIjhI1P327n6Upy9mrnbgME8XV5W7RW7/AK6sy/Fut/2jdy30hZIV4jGOcfSua/tyyabyneWEk8GVNo/OmXEjykPMQSOQg6LTVtEnXMqgg+orgc7vU+35asIqGHskujX/AAS/M8bqGRg6t0YHIogUnIA9Ky4bJ7SQtat+7brGen/1q0re8RFCyLLGw65QkH8RVPyNKVSTf71Wf4feJqkhhkjc9OlTwKpiXIrM1O5kvFWGKFshsgnvWpAxSJQ/DY5qolQnzVJW2Lm457Gon+ZeQafnmmk8dKbR1XIlG01J7kUhPNAIz0qOUaYjkdMc1HghfapOMnGBRjIOOlKxRZ0S8ayvUmDHGfmx6V7T4U1qK/scvhnj4I9eOteFMvGffPFdV4F1QW9ysDOck4GTgFa6KE7e6z5jiHA88FiIbrf0/wCAeui6ZX3bgCT07VFPfGRCzFVjQ8tnrWVf362diZpmVFAyWJ4H515X4t8U3N9JJaafPJDaE4ZycF62qVI01dnzmBwNXGStDbuaXxE8Zm6mbTdJfdjIdwflFefBSjk7y8rfec9TUgzt8uFDju3rVi2tvL5Y/Mea4JSlUd2fa4TAww8FGH3kdva7iC31xVlwFGAOegqQnaMZ5qPJLcDpxVKKR6CSitBQMDGOtPjUY5puM9qkUY5z1q7CQbFHIAqG5cCTHoKs1nXD5mYjmh6CqOyNMEZyRSFgB0ooouUhjHHPPSjPFFFFtQ2EY8/WjdnNFFJIdxNx7GnQzOjhlfYV5BBwfzoopMmWujLOqavfahEi3U7vGo+VAcLVHbHwdo/KiijfVmdOnClHkgrIcpQc4H5UuVPJoopm1xjHgn8qBkdOtFFAhc98e1O9MUUVSJHOxEZNZLnLkjNFFTIxqvVH/9k=
		
	
	 Arquitectura e concepção de sistemas sócio-técnicos ou aplicações de Software
Investigação ou desenvolvimento tecnológico

Areas de especial interesse:
Inteligência Artificial
Computação Gráfica
Desenvolvimento Web
	
	
		 
			
				 
					 
						 
							
								 2005
							
							
								 --10
							
							
								 ---01
							
						
						 
							
								 2005
							
							
								 --11
							
							
								 ---30
							
						
					
					 Monitor da disciplina Projecto FEUP
					 Orientação e acompanhamento no desenvolvimento de projectos no âmbito da disciplina Projecto
FEUP – componente SOAP (SOcialização e APrendizagem)
					 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Rua Dr. Roberto Frias, s/n
4200-465 Porto
					 Ensino Superior Público Universitário
				
			
		
	
	
	
		 
			
				 
					 
						 
							
								 2006
							
							
								 --09
							
							
								 ---01
							
						
						 
							
								 2007
							
							
								 --02
							
							
								 ---01
							
						
					
					 Programa SOCRATES/ERASMUS
					     * Neural Networks
    * Genetic Algorithms
    * Network Services Programming
    * Cryptography
    * Intensive Course Of Polish Language (EILC Beginners Level, A2)
					 Faculty of Mathmatics
University of Łódź - Poland
					 
				
			
				 
					 
						 
							
								 2002
							
							
								 --09
							
							
								 ---01
							
						
						 
							
								 2007
							
							
								 --09
							
							
								 ---30
							
						
					
					 Licenciatura em Engenharia Informática e Computação
					 Engenharia de Software, Inteligência Artificial, Sistemas de Informação, Computação Gráfica, Compiladores, Sistemas Distribuídos, Sistemas Operativos, Redes e Telecomunicações, Matemática e Física.
					 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
					 16.48 (Média Provisória)
				
			
				 
					 
						 
							
								 2005
							
							
								 --09
							
							
								 ---06
							
						
						 
							
								 2005
							
							
								 --09
							
							
								 ---08
							
						
					
					 Curso de Formaçao aos Monitores do Projecto FEUP 2005/2006
					 
					 
					 
				
			
				 
					 
						 
							
								 2004
							
							
								 --09
							
							
								 ---11
							
						
						 
							
								 2004
							
							
								 --12
							
							
								 ---09
							
						
					
					 Curso de formação "Liderança e Gestão de Equipas"
					 
					 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
					 
				
			
				 
					 
						 
							
								 1999
							
							
								 --09
							
							
								 ---01
							
						
						 
							
								 2002
							
							
								 --07
							
							
								 ---31
							
						
					
					 Técnico de Informática Nivel 3
					 Estruturas Organização e Tratamento de Dados
Algoritmia
Programação C, Pascal e Visual Basic
Matemática
Fisica
					 Escola Secundária Alexandre Herculano
					 15
				
			
		
	
	
	 
		 
			 Portuguesa
		
		
		
			 
				 Inglês
				 
					 c1
					 c1
					 c1
					 c1
					 b2
				
			
		
			 
				 Espanhol
				 
					 b2
					 b2
					 b1
					 b1
					 a2
				
			
		
			 
				 Polaco
				 
					 a2
					 a2
					 a2
					 a2
					 a2
				
			
		
			 
				 Francês
				 
					 a2
					 a2
					 a1
					 a1
					 a1
				
			
		
	
	
	 
		 Espírito de trabalho em equipa.
Capacidade de adaptação a ambientes multiculturais.
Boa capacidade de comunicação.
		 Sentido de responsabilidade e organização
Capacidade de liderança
Capacidades adquiridas ao longo do percurso académico e pessoal
		 Análise, Concepção, Desenho e Implementação de Sistemas de Informação
Grande interesse na área de Inteligência artificial
		 Experiência em
Linguagens de Programação
Conhecimentos sólidos em:
C/C++, Java, PHP
Conhecimentos Avançados em:
Prolog, C#, Basic, Pascal, SQL
Conhecimentos Basicos em:
Scheme, Assembly
Capacidade de aprendizagem rápida de uma nova linguagem

Desenvolvimento em ambiente web: HTML, PHP, JavaScript, ASP.NET, CSS

Metodologias:
Análise e Desenho Orientados por Objectos
UML
		 Facilidade e criatividade em elaborar construções básicas e instrumentos, capacidade adquirida nos Escuteiros, por participação em cinco  "Engineering Competition"'s e interesse pessoal.
		 Escuteiro desde os 5 anos de idade no Corpo Nacional de Esutas (CNE)
Elemento da Tuna de Engenharia por 2 anos
Praticante de Yôga
Campista e apreciador da natureza
Utilizador regular de bicicleta como meio de transporte e de viagem
Interesse crescente em questões ambientais, mobilidade não motorizada e crise politico-pretrolifera mundial
		 
	
	
	 
		 Participação em várias edições do Concurso Local de Programação ACM-SWERC (desde 2002) e no repositório online de problemas ACM (http://acm.uva.es/problemset)
Participação e 2ºlugar na 9ª edição do Concurso/Encontro Nacional de Programação em Lógica e Funcional, 5-7 Maio de 2006 (Prolog)
Participação em cinco edições locais da "Engineering competition", obtenção de 2 terceiros lugares
Participação na prova local das Olimpíadas de Matemática e em representação da Escola Secundária Alexandre Herculano na prova regional nos anos 2000 e 2001
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Principais disciplinas/competências
profissionais

Engenharia de Software, Inteligência Artificial, Sistemas de Informação, Computação Gráfica,
Compiladores, Sistemas Distribuídos, Sistemas Operativos, Redes e Telecomunicações, Matemática
e Física.

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

16.48 (Média Provisória)

Datas 6 Set 05 - 8 Set 05 
Designação da qualificação atribuída Curso de Formaçao aos Monitores do Projecto FEUP 2005/2006

Datas 11 Set 04 - 9 Dez 04 
Designação da qualificação atribuída Curso de formação "Liderança e Gestão de Equipas"

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Datas 01/09/1999 - 31/07/2002 
Designação da qualificação atribuída Técnico de Informática Nivel 3

Principais disciplinas/competências
profissionais

Estruturas Organização e Tratamento de Dados
Algoritmia
Programação C, Pascal e Visual Basic
Matemática
Fisica

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

Escola Secundária Alexandre Herculano

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

15

Aptidões e competências
pessoais

Primeira língua Portuguesa

Outra(s) língua(s)
Auto-avaliação Compreensão Conversação Escrita

Nível europeu (*) Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral

Inglês C1 Utilizador
avançado C1 Utilizador

avançado C1 Utilizador
avançado C1 Utilizador

avançado B2 Utilizador
independente 

Espanhol B2 Utilizador
independente B2 Utilizador

independente B1 Utilizador
independente B1 Utilizador

independente A2 Utilizador básico 

Polaco A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico 

Francês A2 Utilizador básico A2 Utilizador básico A1 Utilizador básico A1 Utilizador básico A1 Utilizador básico 
(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)

Aptidões e competências sociais Espírito de trabalho em equipa.
Capacidade de adaptação a ambientes multiculturais.
Boa capacidade de comunicação.

Aptidões e competências de
organização

Sentido de responsabilidade e organização
Capacidade de liderança
Capacidades adquiridas ao longo do percurso académico e pessoal

Aptidões e competências técnicas Análise, Concepção, Desenho e Implementação de Sistemas de Informação
Grande interesse na área de Inteligência artificial
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Aptidões e competências
informáticas

Experiência em
Linguagens de Programação
Conhecimentos sólidos em:
C/C++, Java, PHP
Conhecimentos Avançados em:
Prolog, C#, Basic, Pascal, SQL
Conhecimentos Basicos em:
Scheme, Assembly
Capacidade de aprendizagem rápida de uma nova linguagem

Desenvolvimento em ambiente web: HTML, PHP, JavaScript, ASP.NET, CSS

Metodologias:
Análise e Desenho Orientados por Objectos
UML

Aptidões e competências artísticas Facilidade e criatividade em elaborar construções básicas e instrumentos, capacidade adquirida nos
Escuteiros, por participação em cinco "Engineering Competition"'s e interesse pessoal.

Outras aptidões e competências Escuteiro desde os 5 anos de idade no Corpo Nacional de Esutas (CNE)
Elemento da Tuna de Engenharia por 2 anos
Praticante de Yôga
Campista e apreciador da natureza
Utilizador regular de bicicleta como meio de transporte e de viagem
Interesse crescente em questões ambientais, mobilidade não motorizada e crise politico-pretrolifera
mundial

Informação adicional Participação em várias edições do Concurso Local de Programação ACM-SWERC (desde 2002) e no
repositório online de problemas ACM (http://acm.uva.es/problemset)
Participação e 2ºlugar na 9ª edição do Concurso/Encontro Nacional de Programação em Lógica e
Funcional, 5-7 Maio de 2006 (Prolog)
Participação em cinco edições locais da "Engineering competition", obtenção de 2 terceiros lugares
Participação na prova local das Olimpíadas de Matemática e em representação da Escola Secundária
Alexandre Herculano na prova regional nos anos 2000 e 2001
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NÍVEIS EUROPEUS – GRELHA DE AUTO-AVALIAÇÃO
A1 A2 B1 B2 C1 C2

C
O
M
P
R
E
E
N
D
E
R

Compreensão
oral

Sou capaz de reconhecer palavras e
expressões simples de uso corrente relativas a
mim próprio, à minha família e aos contextos
em que estou inserido, quando me falam de
forma clara e pausada.

Sou capaz de compreender expressões e
vocabulário de uso mais frequente relacionado
com aspectos de interesse pessoal como, por
exemplo, família, compras, trabalho e meio em
que vivo. Sou capaz de compreender o
essencial de um anúncio e de mensagens
simples, curtas e claras.

Sou capaz de compreender os pontos
essenciais de uma sequência falada que incida
sobre assuntos correntes do trabalho, da
escola, dos tempos livres, etc. Sou capaz de
compreender os pontos principais de muitos
programas de rádio e televisão sobre temas
actuais ou assuntos de interesse pessoal ou
profissional, quando o débito da fala é
relativamente lento e claro.

Sou capaz de compreender exposições longas
e palestras e até seguir partes mais complexas
da argumentação, desde que o tema me seja
relativamente familiar. Consigo compreender a
maior parte dos noticiários e outros programas
informativos na televisão. Sou capaz de
compreender a maior parte dos filmes, desde
que seja utilizada a língua padrão.

Sou capaz de compreender uma exposição
longa, mesmo que não esteja claramente
estruturada ou quando a articulação entre as
ideias esteja apenas implícita. Consigo
compreender programas de televisão e filmes
sem grande dificuldade.

Não tenho nenhuma dificuldade em
compreender qualquer tipo de enunciado oral,
tanto face a face como através dos meios de
comunicação, mesmo quando se fala depressa,
à velocidade dos falantes nativos, sendo apenas
necessário algum tempo para me familiarizar
com o sotaque.

Leitura Sou capaz de compreender nomes conhecidos,
palavras e frases muito simples, por exemplo,
em avisos, cartazes ou folhetos.

Sou capaz de ler textos curtos e simples. Sou
capaz de encontrar uma informação previsível e
concreta em textos simples de uso corrente, por
exemplo, anúncios, folhetos, ementas, horários.
Sou capaz de compreender cartas pessoais
curtas e simples.

Sou capaz de compreender textos em que
predomine uma linguagem corrente do dia-a-dia
ou relacionada com o trabalho. Sou capaz de
compreender descrições de acontecimentos,
sentimentos e desejos, em cartas pessoais.

Sou capaz de ler artigos e reportagens sobre
assuntos contemporâneos em relação aos quais
os autores adoptam determinadas atitudes ou
pontos de vista particulares. Sou capaz de
compreender textos literários contemporâneos
em prosa.

Sou capaz de compreender textos longos e
complexos, literários e não literários, e distinguir
estilos. Sou capaz de compreender artigos
especializados e instruções técnicas longas,
mesmo quando não se relacionam com a minha
área de conhecimento.

Sou capaz de ler com facilidade praticamente
todas as formas de texto escrito, incluindo
textos mais abstractos, linguística ou
estruturalmente complexos, tais como manuais,
artigos especializados e obras literárias.

F
A
L
A
R

Interacção oral Sou capaz de comunicar de forma simples,
desde que o meu interlocutor se disponha a
repetir ou dizer por outras palavras, num ritmo
mais lento, e me ajude a formular aquilo que eu
gostaria de dizer. Sou capaz de perguntar e de
responder a perguntas simples sobre assuntos
conhecidos ou relativos a áreas de necessidade
imediata.

Sou capaz de comunicar em situações simples,
de rotina do dia-a-dia, sobre assuntos e
actividades habituais que exijam apenas uma
troca de informação simples e directa. Sou
capaz de participar em breves trocas de
palavras, apesar de não compreender o
suficiente para manter a conversa.

Sou capaz de lidar com a maior parte das
situações que podem surgir durante uma
viagem a um local onde a língua é falada.
Consigo entrar, sem preparação prévia, numa
conversa sobre assuntos conhecidos, de
interesse pessoal ou pertinentes para o dia-a-
dia (por exemplo, família, passatempos,
trabalho, viagens e assuntos da actualidade).

Sou capaz de conversar com a fluência e
espontaneidade suficientes para tornar possível
a interacção normal com falantes nativos.
Posso tomar parte activa numa discussão que
tenha lugar em contextos conhecidos,
apresentando e defendendo os meus pontos de
vista.

Sou capaz de me exprimir de forma espontânea
e fluente, sem dificuldade aparente em
encontrar as expressões adequadas. Sou capaz
de utilizar a língua de maneira flexível e eficaz
para fins sociais e profissionais. Formulo ideias
e opiniões com precisão e adequo o meu
discurso ao dos meus interlocutores.

Sou capaz de participar sem esforço em
qualquer conversa ou discussão e mesmo
utilizar expressões idiomáticas e coloquiais.
Sou capaz de me exprimir fluentemente e de
transmitir com precisão pequenas diferenças de
sentido. Sempre que tenho um problema, sou
capaz de voltar atrás, contornar a dificuldade e
reformular, sem que tal seja notado.

Produção oral Sou capaz de utilizar expressões e frases
simples para descrever o local onde vivo e
pessoas que conheço.

Sou capaz de utilizar uma série de expressões
e frases para falar, de forma simples, da minha
família, de outras pessoas, das condições de
vida, do meu percurso escolar e do meu
trabalho actual ou mais recente.

Sou capaz de articular expressões de forma
simples para descrever experiências e
acontecimentos, sonhos, desejos e ambições.
Sou capaz de explicar ou justificar opiniões e
planos. Sou capaz de contar uma história, de
relatar o enredo de um livro ou de um filme e de
descrever as minhas reacções.

Sou capaz de me exprimir de forma clara e
pormenorizada sobre uma vasta gama de
assuntos relacionados com os meus centros de
interesse. Sou capaz de explicar um ponto de
vista sobre um dado assunto, apresentando as
vantagens e desvantagens de diferentes
opções.

Sou capaz de apresentar descrições claras e
pormenorizadas sobre temas complexos que
integrem subtemas, desenvolvendo aspectos
particulares e chegando a uma conclusão
apropriada.

Sou capaz de, sem dificuldade e fluentemente,
fazer uma exposição oral ou desenvolver uma
argumentação num estilo apropriado ao
contexto e com uma estrutura lógica tal que
ajude o meu interlocutor a identificar e a
memorizar os aspectos mais importantes.

ES
CR
EV
ER

Escrever Sou capaz de escrever um postal simples e
curto, por exemplo, na altura de férias. Sou
capaz de preencher uma ficha com dados
pessoais, por exemplo, num hotel, com nome,
morada, nacionalidade.

Sou capaz de escrever notas e mensagens
curtas e simples sobre assuntos de
necessidade imediata. Sou capaz de escrever
uma carta pessoal muito simples, por exemplo,
para agradecer alguma coisa a alguém.

Sou capaz de escrever um texto articulado de
forma simples sobre assuntos conhecidos ou de
interesse pessoal. Sou capaz de escrever
cartas pessoais para descrever experiências e
impressões.

Sou capaz de escrever um texto claro e
pormenorizado sobre uma vasta gama de
assuntos relacionados com os meus centros de
interesse. Sou capaz de redigir um texto
expositivo ou um relatório, transmitindo
informação ou apresentando razões a favor ou
contra um determinado ponto de vista. Consigo
escrever cartas evidenciando o significado que
determinados acontecimentos ou experiências
têm para mim

Sou capaz de me exprimir de forma clara e bem
estruturada, apresentando os meus pontos de
vista com um certo grau de elaboração. Sou
capaz de escrever cartas, comunicações ou
relatórios sobre assuntos complexos, pondo em
evidência os aspectos que considero mais
importantes. Sou capaz de escrever no estilo
que considero apropriado para o leitor que
tenho em mente.

Sou capaz de escrever textos num estilo fluente
e apropriado. Sou capaz de redigir de forma
estruturada cartas complexas, relatórios ou
artigos que apresentem um caso com uma tal
estrutura lógica que ajude o leitor a aperceber-
se dos pontos essenciais e a memorizá-los. Sou
capaz de fazer resumos e recensões de obras
literárias e de âmbito profissional.
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