
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
 

 
  

Informação pessoal  

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)  Pires dos Santos, Luís Filipe  

Morada(s) Chainça, Abrantes 

Telemóvel 969 879 479 

Endereço(s) de correio electrónico lfps1991@msn.com 

Nacionalidade Portuguesa  

Data de nascimento 24 de Julho 1991 

Sexo Masculino  
  

  

Experiência profissional  
  

Datas 11/09/2009 - 24/12/2009  

Função ou cargo ocupado Operador de armazém/ Reposição de produtos 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Repor produtos nas prateleiras, manter o armazém organizado, limpo e auxiliar clientes. 

Nome e morada do empregador Modelo 
Abrantes (Portugal) 

Tipo de empresa ou sector Hipermercado 
 
 
 
 
 

 

Datas 04/01/2010 - 03/07/2010  

Função ou cargo ocupado Operário Fabril 

Principais actividades e 
responsabilidades 

Desempenhei funções nas secções de “Armazém”, “Produção”, “Corte”, “Misturadoras” e 
“Expedição”. Tive como principais tarefas, a condução de empilhador, manuseamento de máquinas e 
assegurar a limpeza e organização do local de trabalho. 

Nome e morada do empregador Silicália – Compac  
Abrantes (Portugal) 

Tipo de empresa ou sector 
 
 

                                                    Datas 
 

                   Função ou cargo ocupado 
 

                      Principais actividades e 
                                Responsabilidades 

 

 
 
 

         Nome e morada do empregador 
 

                 Tipo de empresa ou sector 
 

Indústria e Comércio de Aglomerados de Pedra 
 
 
01/02/2011 – Pertenço aos quadros da empresa desde 01/02/2013 
 

Operário Fabril 
 

Desempenho funções no armazém de matéria prima (descargas, cargas e loteamento) e na filtragem. 
Conduzo empilhadores, e utilizo computadores com o objectivo de controlar máquinas. Também 
mantenho o local de trabalho limpo e organizado. 
 
 

Victor Guedes, S.A. 
 

Indústria e comércio de azeites, óleos, vinagres e piri-piri  

 
 

 



Educação e formação  
  

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

12º ano (Tecnológico de Informática) 
 
Frequento licenciatura em Engenharia Mecânica na Escola Superior de Tecnologias de Abrantes 

  

 

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  
B1  

Utilizador 
independente  

B2  
Utilizador 

independente  
B1  

Utilizador 
independente  

B1  
Utilizador 

independente  
B2  

Utilizador 
independente  

 (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)  

  

Aptidões e competências sociais Grande espírito de equipa; 

Saber ouvir e muita facilidade em aprender; 
  

Aptidões e competências de 
organização 

Sentido de organização e arrumação; 

  

Aptidões e competências informáticas Domínio do computador em geral (hardware e software); 

Domínio do software office; 
Domínio do sistema SAP; 

Capacidade de manutenção de um computador e de uma rede; 
  

Outras aptidões e competências Pratiquei rugby, futsal e natação que me dotaram de virtudes tais como, o espirito de equipa, entre-
ajuda, alcançar metas e consequentemente, a evolução pessoal.  

  

Carta de condução A1, A, B1, B  

 


