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Informação pessoal  

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) Filipe Santos 

Morada(s) Av. Afonso de Albuquerque nº8 R/C Dto. 

Telefone(s) 265 708 319 Telemóvel: 91 170 34 25 

Correio(s) eletrónico(s) fsantos888@hotmail.com 
  

Nacionalidade Portuguesa 
  

Data de nascimento 9/04/1988 
  

Sexo Masculino 
  

Emprego pretendido / Área 
funcional 

Manutenção Industrial / Área de Automação 

  

Experiência profissional  
Metalúrgica Central de Alhos Vedros – Ajudante de serralheiro tubista. 2010 

 
  Sousa Pedro – Ajudante de serralheiro de caixilharías 2009 
 
  Metalfornos – Ajudante de ferramenteiro 2007 

 
Delphi – 2 Estágios profissionais na duração total de 4 meses 
 
Audi AG Ingolstaadt – Estagio 3 meses pelo projecto de Mobilidade Leonardo DaVinci 
 
Continental Teves – Estágio de 2 meses 
 
Dynasys Electrónica e telecomunicações – 4 meses ( Período de uma grande encomenda para o 
cliente EDP)  

  

  

  
  

   Educação e formação  
  

Datas 1. Escola E,B 2 e 3 de Aranguez (2000) 
2. Escola Secundária Sebastião da Gama (2005) 
3. IEFP de Setúbal (2007) 
4. ATEC Academia de formação  

Designação da qualificação atribuída 1. 8º ano do ensino básico 
2. 9º ano do ensino básico 
3. Formação profissional na área do Marketing e da publicidade 
4. Técnico de Manutenção Industrial e Metalomecânica Nível IV 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Torneamento e fresagem por máquina-ferramenta convencional  

 Competências em trabalhos de serralharia de bancada 

 Soldadura em MIG-MAG, Oxi Acetilénica, e electro arco revestido. 

 Interpretação e realização de trabalhos de desenho técnico 

 Electricidade Geral 

 Automatismos electricos e pneumáticos 

 Montagem de bastidores de automação a 24V 
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Nome e tipo da organização de ensino 
ou formação 

ATEC Academia de Formação – Parque Industrial da Autoeuropa  

Nível segundo a classificação nacional 
ou internacional 

Nível IV 

  

Aptidões e competências 
pessoais 

 

  

Língua(s) materna(s)   Português 
  

Outra(s) língua(s) Inglês, Francês e Alemão 

Auto-avaliação  Compreensão Conversação Escrita 

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

Inglês   C1  C1  C1   B2  B1 

Alemão   A2  A2  A1  A2  B2 

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

  

Aptidões e competências sociais Sentido de responsabilidade de facilidade de adaptação. 
  

Aptidões e competências de 
organização 

Bom nível de conhecimento da Língua Inglesa, quer a nível oral ou a nível escrito, competência 
desenvolvida desde a infância. 

  

Aptidões e competências técnicas - Fresagem e torneamento. 
- Interpretação de desenho técnico de esquemas electromecânicos 
- AutoCad e SolidWorks 
-Conhecimentos básicos de programação de PLC siemens S7, tanto em linguagem STL, como 
LADDER 
- Conhecimentos básicos de montagem de quadros de automação 
- Conhecimentos básicos a nível de desenho de automatismos 
- Instalações electricas monofásicas / trifásicas e pequenas reparações 
- Reparação ou substituição de componentes electro-pneumáticos 
- Programação de aparelhos aparafusadores BOSCH 
- Montagem de pinças e ventosas para usar como ferramenta nos robots KUKA e FANUC 
- Soldadura de componentes electrónicos com estanho ( Componentes SMD )  
- Capacidade para realizar algumas reparações a nível de electrónica. 

  

Aptidões e competências 
informáticas 

-Conhecimentos de Informática na óptica de utilizador: 
-Office ( Word, Exel, Power Point, Outlook) 
-Internet Explorer 
-Conhecimentos básicos de manutenção informática: 
-Limpezas a discos, troca e montagem de novo hardware ou instalação de software. 
-Conhecimentos básicos do programa Step7 da Siemens 
-AutoCad  
-SolidWorks 
 

  

Aptidões e competências artísticas -Desenho – Ensinado pelo pai. 
-Guitarra – desenvolveu sozinho a competência. 
 

  

  

Carta de condução -Actualmente a tirar a licença B1 
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