
 Curriculum vitae

 

Sexo Feminino | Data de nascimento 03/08/1983 | Nacionalidade Portuguesa 

PROFISSÃO Terapeuta de Massagem/ Assistente de Direção de Recursos 
Humanos

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

07/05/2012–Presente Assistente de Direção de RH
Min Leach Prpriedades e Turismo, Lda (Four Seasons Fairways), Quinta do Lago 
(Portugal) 

Software Primavera e Idontime

- Assegurar o controlo de assiduidade no software Idontime (Faltas injustificadas, respetivo gozo de 
licenças e incapacidades temporárias para o trabalho)

- Elaborar e controlar o plano anual de férias de cada trabalhador

- Organizar os processos de duração do trabalho (horários de trabalho, trabalho extraordinário, 
trabalho noturno e banco de horas)

- Organizar e manter actualizados os processos individuais de cada trabalhador

- Verificar com os diversos departamentos internos as suas necessidades de recrutamento

- Coordenar os processos de recrutamento e seleção (incluindo estrangeiros)

- Zelar pelo processo de Onboarding dos trabalhadores recém integrados

- Desvincular o trabalhador da empresa

- Gerir e tratar os fundos de compensação (FCT e FGCT) 

- Elaborar e fornecer os mapas com dados estatísticos respeitantes à empresa

- Emitir e enviar os mapas de quotização sindical

- Organizar e dar seguimento aos processos relativos a acidentes em serviço

- Assegurar a gestão do arquivo e documentação

- Elaborar e controlar todo o processo para a concretização de ações de formação

- Assistência no processamento salarial

- Emitir e enviar recibos de vencimento

- Prestar apoio/esclarecimento na legislação laboral aos trabalhadores

- Rececionar e preparar as penhoras de vencimento para posteriormente serem descontadas

- Criar e gerir as rotas de transporte de pessoal

- Planear as consultas/exames médicos periódicos de cada trabalhador

- Atendimento telefónico e presencial

24/05/2011–18/08/2011 Assistente de Recursos Humanos
Visatempo - Empresa de Trabalho Temporário, Lda
Praça do BPA, Edifício Portugal, 8125-434 Vilamoura (Portugal) 

Software Primavera

-Elaborar o processamento salarial 
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- Acompanhar os agentes de execução relativamente a penhoras de salário

- Entregar a declaração de remunerações dos funcionários na Segurança Social

- Abrir e atualizar fichas dos trabalhadores no Primavera

- Inserir dados do tabalhador no respetivo banco para posteriormente ser pago o salário

- Tratar do processo de cada trabalhador, admissão e cessação de trabalhadores

- Controlar o número de clientes por cada comercial

- Gestão de arquivo

- Atendimento presencial

Tipo de empresa ou setor de atividade Empresa de Trabalho Temporário 

15/12/2009–31/05/2010 Assistente de Contabilidade
SERVEMP - Contabilidade Fiscalidade Unipessoal, Lda
Rua Norte, nº 8, 8000-399 Faro (Portugal) 

- Organizar e preparar os documentos para a Representação Fiscal

- Lançar os movimentos no Diário de Caixa e Bancos

- Lançar as receitas e despesas do período (IVA)

- Elaborar as reconciliações bancárias

- Classificar os Títulos a receber e a pagar

- Analisar as contas correntes

- Arquivo

Tipo de empresa ou setor de atividade Contabilidade e Fiscalidade 

09/07/2007–15/09/2009 Assistente Comercial e de Direção
Tecnoali - Cozinhas e Lavandarias Industriais, Lda
Estrada Nacional 125 Celões nº 214 - a Quatro Estradas, 8100 - 287 Loulé (Portugal) 

- Atender presencialmente e telefonicamente os clientes

- Elaborar as notas de encomenda feitas pelo cliente

- Criar os mapas de despesas feitas por cada comercial

- Criar relatórios de assistência técnica feita ao cliente

- Faturar os serviços prestados ao cliente

- Gerir e controlar os stocks existentes em loja

- Prestar serviços externos

- Arquivar toda a a documentação

- Gerir as encomendas 

- Atribuir as tarefas associadas a cada técnico

Tipo de empresa ou setor de atividade Cozinhas e Lavandarias Industriais 

09/11/2004–19/11/2006 Técnica Administrativa de 1ª
Fernandes & Pereira - Venda e Distribuição de Produtos Alimentares, lda
Rua afonso de Albuquerque, 8100 Loulé (Portugal) 

Software Sispoc

- Elaborar mapas estatísticos

- Atendimento presencial e telefónico

- Arquivar a documentação 

- Faturar os pedido feitos pelos clientes

- Controlar e gerir o caixa da empresa, com os lançamentos de gastos e reposição do saldo, ambos 
inerentes à função
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- Lançar os depósitos bancários

- Elaborar notas de encomenda feitas pelos clientes

- Garantir que as encomendas fossem entregues ao cliente dentro do prazo acordado

- Contactar os clientes para solicitar o pagamento de faturas em divida

- Preencher os formulários oficiais relativos ao pessoal

- Gerir o economato

- Controlar toda a saída de mercadoria pelos vendedores da empresa 

Tipo de empresa ou setor de atividade Venda e Distribuição de Produtos Alimentares 

02/02/2004–02/11/2004 Estagiária na área Administrativa (Estágio Profissional)
Fernandes & Pereira - Venda e Distribuição de Produtos alimentares, Lda
Rua afonso de Albuquerque, 8100 Loulé (Portugal) 

- Atendimento telefónico e presencial

- Elaboração do inventário

- Gerir os stocks

- Classificar a correspondência e arquivá-la

Tipo de empresa ou setor de atividade Venda e Distribuição de Produtos Alimentares 

10/05/2000–10/05/2003 Estagiária na área administrativa
Turinox - Turinox - Soc.Industrial e Comercial de Equip. Hoteleiros, Lda
Zona Industrial de Loulé, 8100 Loulé (Portugal) 

- Arquivar a documentação

- Facturar material expedido no software Sistoc

- Inserir na base de dados o material rececionado 

- Atendimento telefónico e presencial

- Elaborar correspondência externa

Tipo de empresa ou setor de atividade Fabrico de equipamentos industriais em inox 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

06/04/2019–30/05/2019 Indian Head Massage e Quick Massage
Vedic Hand Formação, Faro (Portugal) 

Relaxa o crânio e os vasos sanguíneos, fazendo com que a pressão seja literalmente aliviada, 
conseguindo assim obter um bom funcionamento dos mesmos . Diminui os níveis de stress, 
desequilíbrios, tensões e doenças do foro físico e mental.

25/10/2018–25/04/2019 Terapeuta de Massagem (Quiromassagem)
IFPRO - Intituto de Formação Profissional, Faro (Portugal) 

Aplicação da força, vibração e outras técnicas manipulativas sobre os tecidos moles do corpo, 
usando as mãos, de modo a estimular a circulação sanguínea, melhorar o sistema linfático a 
mobilidade e a elasticidade

- Massagem de relaxamento: costas, pernas e braços, rosto, cabeça, corpo inteiro

 

24/09/2005–24/07/2010 Gestão Licenciatura

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Universidade do Algarve)
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Estrada da Penha, 8000 Faro (Portugal) 

1º Ano letivo

- Inglês para Gestão

- Matemática I e II

- Contabilidade Financeira I e II

- Informática I e II

 

2º Ano letivo

- Introdução à Gestão

- Economia I e II

- Direito Civil

- Estatística I e II

- Contabilidade de Gestão I e II

- Direito Comercial

- Matemática Financeira

 

3º Ano letivo

- Análise Financeira

- Marketing Estratégico

- Marketing Operacional

- Sistemas de Informação I e II

- Comportamento Organizacional

- Direito do Trabalho

- Análise de Investimentos

- Gestão de Recursos Humanos

 

4º Ano letivo

- Direito Fiscal I e II

- Gestão Estratégica

- Gestão Financeira

- Ética e Deontologia dos Técnicos Oficiais de Contas

- Economia Portuguesa e Europeia

- Estágio

12/05/2008–17/06/2008 Higiene e Segurança no trabalho / Trabalhador Designado Trabalhador
Designado

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Rua Dr. Cândido Guerreiro, 41, 8000 Faro (Portugal) 

Pretende assegurar o conhecimento ao nível dos conceitos básicos da segurança, higiene e saúde 
no trabalho, riscos gerais e específicos e gestão da prevenção de riscos.

01/09/2001–01/07/2003 Técnica administrativa 12º Ano

Instituto de Emprego e Formação Profissional
Av. 25 de Abril, nº 33, 8100 - 506 Loulé (Portugal) 

Principais competências

A execução de tarefas administrativas relativas ao funcionamento de uma empresa ou serviço 
público, seguindo procedimentos estabelecidos, tarefas relacionadas com o expediente geral da 
empresa ou serviço público, utilizando equipamento informático e equipamento e utensílios de 
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escritório

07/01/2019–09/04/2019 Certificado de Formação de Formadores
Traininghouse, Lda

Capacidades e competências pedagógicas para o exercício da atividade de formador.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Língua materna português

Línguas estrangeiras COMPREENDER FALAR ESCREVER

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral

inglês A2 A2 A2 A2 B1

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas   

Competências de comunicação - Capacidade de ouvir e respeitar opiniões diferentes

- Espírito de equipa adquirida através da experiência profissional

- Persistente e nunca desistir do que pretendo- Dinâmica e com um grande sentido de 
responsabilidade

Competências de organização - Personalidade proativa com espírito de iniciativa na resolução de problemas

- Aptidão na gestão do tempo

- Sentido de organização e planeamento adquirido nas tarefas desempenhadas em trabalhos de 
registo e arquivo

- Capacidade de negociação, resolução de conflitos e tomada de decisões

Competências digitais AUTOAVALIAÇÃO

Processamento
de informação

Comunicação
Criação de
conteúdos

Segurança
Resolução de

problemas

Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador básico
Utilizador

independente
Utilizador

independente

Competências digitais - Grelha de auto-avaliação 

- Sispoc

- Primavera Professional V7.06

- Idontime (Controlo de assiduidade, férias, ausências)

Carta de Condução B

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Disponibilidade para viajar
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wv1bn/Zq5pHgmGOf7drU39o3zEM24kxhvofvfjx7V0cKW1hbrBbxxxxr92OJQqj8BUipLPn+FPQV
oloQ32JPNgHyyv04AHYUVIttGB0BPcnvRVEl2PqPaph96oU5X3qZTz+dAht0cW0p/wBhv5V55r2s
O8rWFo54/wBdKv8ACD/CD611vifU/wCzdFnkB+dl2IfQnivOLGNJWaRz8qDfIT/E/p/T86iTsXFX
K1yfIj4Ayew5I/8Ar1Uksm3/AL0LuzkgnhR7+/tWkJkhhbUZuXdilup7+r/h0+ufSsRpb7VLr7PB
GdpPJAzk/Wsbm6jfYbc3NvE5VD5j92Zc/wD6qiihnujuCAYxyoxXS6V4Pcz5kHIJ6jqRjOM121j4
YiVm3RARnooOB+nvUuaRtGk2eZXEBlhBKAZXI21gSySwScNgg9AK9xuvCVvIjbCVz3HpXEa34NFv
uZFYn2pKomEqLRneHvFkkDiC8kLR9mY5Irstbsk13wzNp8KjcwDxnoNw5GfTPT8a8ouLOW0myAfl
7DtXWeD/ABR9imW0mY/ZnPKsfuH1Ht61rGRzSidJ4c8SJd20WnXsy22o2yiGRbg7TIV43c9+ORUW
oQvafEnTJZW/d3lt5St6n5xgf+OfnWzqPhzTNbQPcW0cwYcOGKvj/eHWuc1L4fRwWjyabPcieP5o
YpXBXI7AgDB9KrVIlNXO7itBH0jYkeoqysT44jbP0rynQdOt9aJtp9Z1WDUQSHt5JsEn/Z3fy610
A+H8BPz6nqR+so/wpqTE4rudx5Tj/lm35UVw/wDwrrTj966vmPqZl/8AiaKvmfYVl3LPgrxJ9pSP
SrksZFB8iXdu3gc7T7gdPyrt847+9cX4e8M6Vo86XFurtMpBDu2TmuovrkRWLy5PCM3X2J/pSSaQ
nrsefeM9Wa61IQA5jg+fbn+LHGaxE3JZxW6tsaRf3jE9B3P5Z/OodSla51GRyf8AWzYz7ZqS5Jdv
LAxuwpPt3H5AfrWUmaxVkU9S83UdQs7aLcI8BI07hRjr+efxr1Hwt4ct7O3QGNQ5xkmvPLEAeLYQ
38Ee7BHrg16/prhgB16YzXPN62O2hHS5oxWUUbHAGe2BVny0QEY+lMBGc9D60/cMc4wPWhIp3K8u
EHYnuawNQTziQwyDXQyEEZ6j2rNmiBG4cAdSazkuxpF9zy7xbpsdunm7Pl6ZH9a4GJilxkHnnBr2
bxRpwubBiuGwOoNeO3Vu9rcMsgIwetbU2c1aNnc9W8D6ybuzkspWzJBnYc9V9v8APeusdldCp6e1
eNeF9VFhqcTpwFyzZ7r0b9Ofwr2GMebGsg6N6V1Qd0cU1ZmBrPh/T9UO+6gKTAYW6g+WQemeMN+P
6VnRWvizTxsstbtr6IZ2rdLhgPxz/wChV2ghB6gUn2KEnJQZ9qfKSpWOP+1+OP8Any09vcSL/wDF
0V2P2KL/AGh9KKXIPmKNpAyACofEVz9l0l3bv8v4n/OK3Eh24wMVy3jaTbYxRA5DNuJ9OgH6kVb2
JW554GH2+FCOEyzH2q3aL584yOd4XPp0z/6F+lUE+a5kfHATA5rV0cB7hRzjex6duv8A7L+tcz3O
lBpo8zxfk85AwfbBr1OB47KISyuiRgfekbaPzryKyuJIfEUXkorSN8q5PA68n6da7C+/sW0jEut6
hLPLt3CNWwB746AfXFYtXZ1QlaJ18PifS5ZNi30WfYnH51qJceYhCHcCOCO9eOT3+kvM72tldoi4
YykngHoeVAx+Nd14S1aXi3uUOQMoTxkUSTRcJKQ/xNr9zYYt7JP3zjqecHtiufsoUnbztZ1q4eVe
ZLe33OVPoSo+T6Vr+KrCa7vf3Enllo22sDg5PbJOB9a4W88JXYby18tvkAmEzIVBzn5Mn5fTPPU/
WnBJk1OZbI6xzpMqSR6XdPFIAd6tnI+qtzXJeJ9OLacJ8AuvDYFadj4Su5ruOa2uI4SoA8uIl0TA
5O4kdfQV09/onmac0E20uU2sVHHsaLqL0E05R1PF7KYwXUM3Qxyc/TpXtvha48/Ro0ySYGMfPp/D
+hFeTTaL5N9JDLvAVsOqjnGexr0HwXP5Ur2u5mDR8FhjJB9PXFbwlqck4aHagUlSCkIrc5xlFGKK
BalkjCk88VwHjacbI0A/1k20AHsi54/F1rv5TtiPbI615V4luxd6yJFAEaBlVc575/w/Kom7IuCu
znlGTIzdSwXArS0F/wDWueixu+fqD/8AWrP27WZOrJGS3+8Rn+v6Vo6QQLO6JGB5WP1FctzqSKlu
hbWgyZ4yTtHPOK1m8J6nd3013clPLcfKk0TOBxgH5e/Gah8NBZddJPQAt+v/ANYV6zaBZUQY/Sp5
rM6IU1JanFeHvC82mxuEuJ1DcPt3ICB06ndxgcDArWNstrMn2ZQrb+AP8/WuouBb2UTTXDfIo6Dv
XI6vqltbWrahJMsOxvlQgnn0xjJNKTcjanCMdje1G2M0KTdCo5HYiiwgjuY1LCFiOgkUHmsP/hN4
r/SGMWd5Q7hs+Yn0AOP1qhpmr3WoxLbXenSQp18xZM4A7kjoaVrF6M7+GAooARUA7KOKo36ZU8VV
tLuSybyJJ2ePHyFzk/nTry8UqcMKlsXIcFq0K2/iKBmH7qU+XIew3Dg/gwU07TMW3iNET5eflye+
Mj8+lXNQjGoXQjI3Yy3Htz/gKzbeXOvW0YODH5Sbj9Ov8j+FbwZyVVoz01cSKrr90jgGlK1FZPvt
VPTIBA9PWrODzweOtdSPOIdlFUrnXdFtJjFda1p8Eo6pJqUaEfgWopjJtUl8u1IBwSOv93vz/nvX
lOo7BeyEfcQkDA7AkV6frThbWQ9cKGP13D/A15TqUuZAv9/c7cdTn/64rOo9DSnuU4gXikk6k5J+
v+TV2yOzSpcfxOc/gf8A61QRIUsXLDk8VaiiIsY4h1YsT+v/ANeuTqdSIvDVysXiOSMnBSJR+J5P
869Us7sBAVPv1rxiMmy8Qfav4JJNjD04H/1q9BsJZztUZOelKqrM6MPLSx019dLcABz8qkHmsq80
eHULkSbmyBwAcA0Bhbybr7ckfG3Ck7j+Fcvf+IbmbWl0+DzbSFzgyshUt9M1MU2btrY6tPDun5Dy
PAjLg4aTH5881Jc61otiNj3cZxxhB/IUug+CVlljkvbr7XksHWaQlVI6YUHDZrel8JaJZ2sUt7sh
2ZRljAVTngAYGfT3rVRujJ1IxdjiLjxFpN25T7Tgg/IN21qn08Xt0kvmqwiX7kjLjcPcU99K06bx
Wb0WsalUCRpjpjjfj1OB710TMq2rqAORxisppI01OM1LUV0RVvDGZNvGF68/WuZtNSe91SW/MQi3
3G8Rg5wBjj8hW54rZWiigIHMnANc3pCjcVU8eYf51tDY4qr1seqTaxBovh2W+uQ5jgHRMZck/KAe
2eB7V5F4m8aan4jkZJm+z2ik7bSJzt+rH+M+5/ACur8Yaxat4aXTROGuZXiLRqCdoHLZPQfMeleY
yffz3Jz9K6U7o4rAvyjC4UegFFJRTEe/eI7vybCaVc/dKAH3G39MmvM79X+2upHzKOnoTz/gK73x
KxlvLa0U5RPmcA8kDJ5/IfpXEX0bC8lOckyfL7k9OPxFZ1DWmgCYgjTqGJbj09KvJCQwUZ3IgU/7
x9vzpIogihyCEjAwD7f/AF8UkblLmPeTuJLtz0HOP5Ma5ludDMDxGDYsJREWjlQbTno3r+WPyrsf
C+ow6jp0T78PgbvUGodV0lNW0iaED99CS6Y55HJX8i31B+lcXolzPoupyxZbYCDj1B6GrmuZBTly
S1PdLO8SW2MMqjzBwDVfUrVbq2KhV3r2IzWJpmppcQq4YZx1rWh1GMyhXIBNYXaO1W3Rn2BlsnBN
ujFD8rJI0ZHGOg9quNeSSFngtI4ZG6yspd/++jWvHawSMGUDPoKubLaGMZReRwTVqTHfrY5qzsW8
zOCSx3OzdTVm8mSEMpI5Ga1J7iG3iL7lxjjtXnuq615tzIUbKr8ox3NTa7JlMyPEckslwl0CPs0U
whJzyXKM2B+Cj86y9JzvA6fMx/Hj/GqcmpTTW8Vu+ds1zc3XPfmOJf0jb/vo1d0s7Z1773LYz03K
D/SurltE87mvJkXiKPZO8m3JwSDj3z/UVzEnMrH0Y/zrtdcj+WYNyfLz0/z6frXEH5WIHQHqauGx
lLcWikzRWhB7TenfqcrnOBHhz6Fzlh/3yB+dc0VNxeNcuoClmIA4Hb/6/wCldBcI5NxJJ8kk77iW
IxGpwc+3AFYs8iSykxDbAnQvxkep9K5qsjopxEcjHOfJT5nI7nsBVTTHe51CWaT7zueB2K4GB7Y4
qVZxdalDaJxEoctnudp5NM0Yp9qhlIAQyOG9wdwz/wCO/wAqzjoas3AWtLiKZOYyoDYPp3/l+dZG
t6VCmpRXKfLBMPvKPuf/AGP8j9a6AwlrV1LcxuQT7jOT+R/8dqtGv2mye3YDzIhvUf4e3ahOwJGR
FBc2BcqG+T76j+Y9qtHUROoO7Y+OCO1dJplrFqFonIWeL5VYckD0I7iq+oeGAxLxr5Mh6hfuN9Kz
vc6UtCjaeI7u0UCQBgOjVLN4rlkI2oSfpWZNpV3bsVIqEWs/IIo0Hdj77Wb28XaSETH41ksrCJ5M
/KoJzWslg7n56r67GLTRLogYby2APvVRepE72PP7FihlnPJKYAP+13/rXUaRI7PG5TBDICpHXgf4
Vzy2ZKYCgyFFwD67sV1FsAsme4VH/L/OK3b0OOK1LPiAbNjrnOVOfoeRXEXSBLmRew5/Cu38Qj9x
EOzsRjHZkrjb4ZvTzztAIH+farhsZz3KlFKKK1IPUNV1JZJHMhHJ/wBWo4/H/Cueub+eRSIVwf4S
T0Prj8utc/8AaLjPyPgdypxmmrcEP+/BIIxnoRXO6berNlUsrI6DRpjDdsXzv8tuo/OrkGbaExYz
8oYA+u5c/wCfesXTZMXShTuznaT7dq3RcrKEkBG/bsYEdfesZaM2jqjqLKdJH2k/fQEH/d+X/wCL
/CoWzb3kcn92Xy3x/dIH/wBY1l6fdDyVlBIWOcquTz06E/gf1rdvghzKv3OJST7Y4z+VTfUvoFtM
1hesyk4DlXT1Ht7jNdlBdR3cKtuyGGQR3+tcDqExivoCqlhLEHO7qTtHB98AH8TWtpV8YVHO6Fjk
5PK+9TLQ1g7o3byxVgdoB/Ssl9LctwmfoRW3G6shzn2zVeWUK+AcVNzSxmHTWjXc5VAB1rjvGeEt
BbA53Hkn0r0WQiSEng4FeZ+LJvNmuHBDCLCD6nr/AEq47kT2OdtWC3SkjOE5I+hxWrGB9qVf+mJH
H51l2qlYJieZCo3cdCxwo/LP6VopIP7QhbnarKPwzj+p/KtmciLGuS7bC2c8gbW/EA4+nauMuiEn
LgnkYwe3+eldjrzQraW8MsgQyARxseiv23e3GPauLn3spglBSaNihUj09f1rWnsY1NyPdRUe1x3B
orUzLZBBzgj6UByOOo7g1K0IRcswznopz+tMBB4CKB6saQF3RmCatbZLiCRxHKAM7QflyfzzWzNF
cWbNDKvzg7W7biOMj8s1hW8piKtHGGdiQoz1NdZL5up21nM5y6IUmYdCy/L+Nc1Va3Oqi+g+BFtN
OeInLCcvkewH+Nbtpco1qpcea0MauI8/e4wc/l/P1rnppSVZFHBJOM9ver2mTfZdUh3jMZhjUg9w
Vzz+dYG7Re1JZHjimL7pI3Vg3d8wpnP/AHwxq3ZsV/eL93hiPY9CamntkIeFTwDGYs9/lYDn3Xj6
iq1vJ9mkjkOREpCyjHQcg8dxg5oeqCOjOp0qQMpgk6AZQ+g9Pw/rVl7cGfJBIrKObSdMn5dwAI68
1tRTCRcn7/oKi9joWqJJ7ONbWRsYGPWvI9Vj3aPPMBy8zNn8e/5CvX7qYf2VMSeiGvNpLEyaX5DD
5mBPPfNWmkyOVtHBwy/u5FTruBye59TWgpP2oH++h2fVf/11USye1upInBGGBB/H/P5VK4f+yIrk
A7raXc3+7nB/pW25zNWLviIGWwJTDCOMSOp/uZOW/DIP41yrTfabePzGyyfJvPJ46c9en8q6bVbm
a2lt7u3VZDGiHyz0kUg5U+xBwfrXO6raQ2lxFPZk/wBn3wLwk9UbPMbY/iQ4Hv171rT2OeruVmHz
HdgH3opwdmRSADxzkdKK2Mid23Sb06Y4XPSmscyKM8dKQHBzTyCxBUcg5PpmgZq6bAo825cZitYd
xwcEuxwoB9Tz9K7G1tWtdLhicKCytO4xgAKnQD0yEFZXhWyF/HNbkA7b6NyO5VUJGfxwa6vVrZ5T
q5gCs1vBHbxgjuXXcffrn8K460tbHTQjpc5rS7PzVOR8qxNlT26f44/CnzTrDcOx27gV49eAPz6V
oW8RtZjCoyEhdGY9d33m/LAFYfiQHy5MAZkmABH0z/QVlHWRtJ2VzrTKLvRSQT5kIHI67c8fkc0k
ci3MbOCoLKySD39ay/C939rSWCQ5+TZk90bGPy4/Cp4mEFy7Hhl6kdumfyyaHo7BHU6G3lN3owY/
62EYOf8AZ5/kK0bMkYH0rGgzC8kYbKSLuIz+HH4MfyrYtVwik/e796ye5009i3MC1vIhwQw5B9Kz
TZLLYhG4ZeRgelapxt45PvVWXK5xjmg0sjhdc0oFhMBhl4JA6ismwtkkjlt5VzHIhzj8j+nNd7dQ
CWNgV3A9q5a3txa6v5RGdx49P89K0hM56sOphywE2ohkwZIgYz744/Vea52dXgtb6yOfKb96qk9J
F7gehXI/Ku11eD7JqcW/5UmG0lhwGHT8xxXPakos7smRGeIAhgOSARg4/nXTTZx1Ecv9s+ysf9oD
p/n3op92gs7loWtIbnaBhmHBHYj2IwaK6DnJR70pBPbvj8adxjJqWUGMKOFbPJP/ACzH/wAVQI7/
AOGEO2e6d2zgM7/7OMYH/jxroHulsbSW5l5E7ljz/EfmA/UVyXgi7FrbTsMgNby7Rxx0/wD11X13
WjO+qWfISOWNohnuo2n+n5VyTg5TOqE+WBdsb2Q6ALx8s41F7KVgcAE7WJ49RkfjTvFUBimkUKCo
uBuB7Aq2P5Cq3hSQX/h7XdKbmZ8XkIzyzpjOPyWt7xSgu9OtL4AYupIipB7k/wD2VK3LIpS5onO+
G28vWHEb4ACAZ688fyreuELXFwQDyfTrn/8AV+tZHhq2xdXN5LgIrkoM8nGf8a2IN08vA5JyfYkd
Kzn8RpT1RoaexkECk/MuUPvXTQoCcgDcQM4rntNjEdxKVAVfK34z0JIFdNAce3frWT3OqOiH4OOv
ft3qvIFPerROcY5qpNuyQMihlopSkZODXParATiZAdyNuGOuf/1Zro5lPpk1n3MBkiY9D/WknZhJ
XRh+I1TUfDf2uMhnjRXyB/d7j/gPNcw8y6hoaSTjewTa7E8swwOT78fjXRWku2Wexb/VvkAHsTww
/WuS0/LaVeWZGSkhAz9M/wAwa6aT0OCrGzMq4gnZIvszW5eMGJhKdnyjlTj6MR/wEUVpaXLDF5gl
kO0hcD0POf6UV1HJoZMLhF3hcvgYz0BqG6cllXPfJ+tOT7gqGb76/WtGQbdpdva6dGAf9Z5sYA64
wv8A9es+7ummvJJOnmuSeex5/wDr0zcTaw55+Utz65aoZO31pW1HfSxd0vUrjTb+K5t2+aNs4PRh
3B+teo2rp4g+HlwLf5pLKXzIto5AGJFH/fLFfwryKJuOg6+lejfDO5k8rV4Mjyvsjy7ccbkIwf8A
x45rGrHS5pTk9jLiuzYzzWxUnbvZyT2GTz6cCtPwreG5haUODKHy4JGdwwf1GfyNZHiiNYLy8MYx
9pjjWQdsc9P++RWX4UuZbbxBZeU20ST3cTjsysApB/A/yrOVNONzWErSseqyoLWAFBn7RcbVx/zz
U7ifxPFdAi/uwccHtnH/AOqsOf57hg3SNE2+3BroIwNq/hXH1O+OwiMFwvGc1HNH6dM5FEjEPx61
InU/WmWUXTnNVpUOCAK0pQOapSgBOKkadzirqIJ4hIXq56k+qnmuW0yTOpX4zhRKfw5Ix+tdhqny
eI7Tb/eH9a4rTo13alLj5/tMnP4NXTS2OKvuYlwd7ADIwSeMf57UVHcKDsY9SOaK6lscR//Z        position PROFISSÃO  Terapeuta de Massagem/ Assistente de Direção de Recursos Humanos     true  Assistente de Direção de RH <p>Software Primavera e Idontime</p><p>- Assegurar o controlo de assiduidade no software Idontime (Faltas injustificadas, respetivo gozo de licenças e incapacidades temporárias para o trabalho)</p><p>- Elaborar e controlar o plano anual de férias de cada trabalhador</p><p>- Organizar os processos de duração do trabalho (horários de trabalho, trabalho extraordinário, trabalho noturno e banco de horas)</p><p>- Organizar e manter actualizados os processos individuais de cada trabalhador</p><p>- Verificar com os diversos departamentos internos as suas necessidades de recrutamento</p><p>- Coordenar os processos de recrutamento e seleção (incluindo estrangeiros)</p><p>- Zelar pelo processo de Onboarding dos trabalhadores recém integrados</p><p>- Desvincular o trabalhador da empresa</p><p>- Gerir e tratar os fundos de compensação (FCT e FGCT) </p><p>- Elaborar e fornecer os mapas com dados estatísticos respeitantes à empresa</p><p>- Emitir e enviar os mapas de quotização sindical</p><p>- Organizar e dar seguimento aos processos relativos a acidentes em serviço</p><p>- Assegurar a gestão do arquivo e documentação</p><p>- Elaborar e controlar todo o processo para a concretização de ações de formação</p><p>- Assistência no processamento salarial</p><p>- Emitir e enviar recibos de vencimento</p><p>- Prestar apoio/esclarecimento na legislação laboral aos trabalhadores</p><p>- Rececionar e preparar as penhoras de vencimento para posteriormente serem descontadas</p><p>- Criar e gerir as rotas de transporte de pessoal</p><p>- Planear as consultas/exames médicos periódicos de cada trabalhador</p><p>- Atendimento telefónico e presencial</p>  Min Leach Prpriedades e Turismo, Lda (Four Seasons Fairways)    Quinta do Lago  PT Portugal     false  Assistente de Recursos Humanos <p>Software Primavera</p><p>-Elaborar o processamento salarial </p><p>- Acompanhar os agentes de execução relativamente a penhoras de salário</p><p>- Entregar a declaração de remunerações dos funcionários na Segurança Social</p><p>- Abrir e atualizar fichas dos trabalhadores no Primavera</p><p>- Inserir dados do tabalhador no respetivo banco para posteriormente ser pago o salário</p><p>- Tratar do processo de cada trabalhador, admissão e cessação de trabalhadores</p><p>- Controlar o número de clientes por cada comercial</p><p>- Gestão de arquivo</p><p>- Atendimento presencial</p>  Visatempo - Empresa de Trabalho Temporário, Lda    Praça do BPA, Edifício Portugal 8125-434 Vilamoura  PT Portugal  Empresa de Trabalho Temporário     false  Assistente de Contabilidade <p>- Organizar e preparar os documentos para a Representação Fiscal</p><p>- Lançar os movimentos no Diário de Caixa e Bancos</p><p>- Lançar as receitas e despesas do período (IVA)</p><p>- Elaborar as reconciliações bancárias</p><p>- Classificar os Títulos a receber e a pagar</p><p>- Analisar as contas correntes</p><p>- Arquivo</p>  SERVEMP - Contabilidade Fiscalidade Unipessoal, Lda    Rua Norte, nº 8 8000-399 Faro  PT Portugal  Contabilidade e Fiscalidade     false  Assistente Comercial e de Direção <p>- Atender presencialmente e telefonicamente os clientes</p><p>- Elaborar as notas de encomenda feitas pelo cliente</p><p>- Criar os mapas de despesas feitas por cada comercial</p><p>- Criar relatórios de assistência técnica feita ao cliente</p><p>-  Faturar os serviços prestados ao cliente</p><p>- Gerir e controlar os stocks existentes em loja</p><p>- Prestar serviços externos</p><p>- Arquivar toda a a documentação</p><p>- Gerir as encomendas </p><p>- Atribuir as tarefas associadas a cada técnico</p>  Tecnoali - Cozinhas e Lavandarias Industriais, Lda    Estrada Nacional 125 Celões nº 214 - a Quatro Estradas 8100 - 287 Loulé  PT Portugal  Cozinhas e Lavandarias Industriais     false  Técnica Administrativa de 1ª <p>Software Sispoc</p><p>- Elaborar mapas estatísticos</p><p>- Atendimento presencial e telefónico</p><p>- Arquivar a documentação </p><p>- Faturar os pedido feitos pelos clientes</p><p>-  Controlar e gerir o caixa da empresa, com os lançamentos de gastos e reposição do saldo, ambos inerentes à função</p><p>- Lançar os depósitos bancários</p><p>- Elaborar notas de encomenda feitas pelos clientes</p><p>- Garantir que as encomendas fossem entregues ao cliente dentro do prazo acordado</p><p>- Contactar os clientes para solicitar o pagamento de faturas em divida</p><p>- Preencher os formulários oficiais relativos ao pessoal</p><p>- Gerir o economato<br /></p><p>- Controlar toda a saída de mercadoria pelos vendedores da empresa </p>  Fernandes & Pereira - Venda e Distribuição de Produtos Alimentares, lda    Rua afonso de Albuquerque 8100 Loulé  PT Portugal  Venda e Distribuição de Produtos Alimentares     false  Estagiária na área Administrativa (Estágio Profissional) <p>- Atendimento telefónico e presencial</p><p>- Elaboração do inventário</p><p>- Gerir os stocks</p><p>- Classificar a correspondência e arquivá-la</p>  Fernandes & Pereira - Venda e Distribuição de Produtos alimentares, Lda    Rua afonso de Albuquerque 8100 Loulé  PT Portugal  Venda e Distribuição de Produtos Alimentares     false  Estagiária na área administrativa <p>- Arquivar a documentação</p><p>- Facturar material expedido no software Sistoc</p><p>- Inserir na base de dados o material rececionado </p><p>- Atendimento telefónico e presencial</p><p>- Elaborar correspondência externa</p><p></p>  Turinox - Turinox - Soc.Industrial e Comercial de Equip. Hoteleiros, Lda    Zona Industrial de Loulé 8100 Loulé  PT Portugal  Fabrico de equipamentos industriais em inox      false Indian Head Massage e Quick Massage <p>Relaxa o crânio e os vasos sanguíneos, fazendo com que a pressão seja literalmente aliviada, conseguindo assim obter um bom funcionamento dos mesmos . Diminui os níveis de stress, desequilíbrios, tensões e doenças do foro físico e mental.</p>  Vedic Hand Formação    Faro  PT Portugal     false Terapeuta de Massagem (Quiromassagem) <p>Aplicação da força, vibração e outras técnicas manipulativas sobre os tecidos moles do corpo, usando as mãos, de modo a estimular a circulação sanguínea, melhorar o sistema linfático a mobilidade e a elasticidade</p><p>- Massagem de relaxamento: costas, pernas e braços, rosto, cabeça, corpo inteiro</p><p> </p>  IFPRO - Intituto de Formação Profissional    Faro  PT Portugal     false Gestão <p>1º Ano letivo</p><p>- Inglês para Gestão</p><p>- Matemática I e II</p><p>- Contabilidade Financeira I e II</p><p>- Informática I e II</p><p> </p><p>2º Ano letivo</p><p>- Introdução à Gestão</p><p>- Economia I e II</p><p>- Direito Civil</p><p>- Estatística I e II</p><p>- Contabilidade de Gestão I e II</p><p>- Direito Comercial</p><p>- Matemática Financeira</p><p> </p><p>3º Ano letivo</p><p>- Análise Financeira</p><p>- Marketing Estratégico</p><p>- Marketing Operacional</p><p>- Sistemas de Informação I e II</p><p>- Comportamento Organizacional</p><p>- Direito do Trabalho</p><p>- Análise de Investimentos</p><p>- Gestão de Recursos Humanos</p><p> </p><p>4º Ano letivo</p><p>- Direito Fiscal I e II</p><p>- Gestão Estratégica</p><p>- Gestão Financeira</p><p>- Ética e Deontologia dos Técnicos Oficiais de Contas</p><p>- Economia Portuguesa e Europeia</p><p>- Estágio</p>  Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Universidade do Algarve)    Estrada da Penha 8000 Faro  PT Portugal  Licenciatura     false Higiene e Segurança no trabalho / Trabalhador Designado <p>Pretende assegurar o conhecimento ao nível dos conceitos básicos da segurança, higiene e saúde no trabalho, riscos gerais e específicos e gestão da prevenção de riscos.</p>  Instituto de Emprego e Formação Profissional    Rua Dr. Cândido Guerreiro, 41 8000 Faro  PT Portugal  Trabalhador Designado     false Técnica administrativa <p>Principais competências</p><p>A execução de tarefas administrativas relativas ao funcionamento de uma empresa ou serviço público, seguindo procedimentos estabelecidos, tarefas relacionadas com o expediente geral da empresa ou serviço público, utilizando equipamento informático e equipamento e utensílios de escritório</p>  Instituto de Emprego e Formação Profissional    Av. 25 de Abril, nº 33 8100 - 506 Loulé  PT Portugal  12º Ano     false Certificado de Formação de Formadores <p>Capacidades e competências pedagógicas para o exercício da atividade de formador.</p>  Traininghouse, Lda      pt português    en inglês  A2 A2 A2 A2 B1  <p>- Capacidade de ouvir e respeitar opiniões diferentes</p><p>- Espírito de equipa adquirida através da experiência profissional</p><p>- Persistente e nunca desistir do que pretendo- Dinâmica e com um grande sentido de responsabilidade</p>  <p>- Personalidade proativa com espírito de iniciativa na resolução de problemas</p><p>- Aptidão na gestão do tempo</p><p>- Sentido de organização e planeamento adquirido nas tarefas desempenhadas em trabalhos de registo e arquivo</p><p>- Capacidade de negociação, resolução de conflitos e tomada de decisões</p>  <p>- Sispoc</p><p>- Primavera Professional V7.06</p><p>- Idontime (Controlo de assiduidade, férias, ausências)</p>  C C A B B   B   Disponibilidade para viajar 

